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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu nu i-a dat nevestei
sale nici o palmă. I-a dat numai
pumni.

Regulamentul pentru gestionarea
câinilor fără stăpân din Craiova pre-
vede, printre altele, că maidanezii din
adăpostul de la Breasta pot fi eutanasiaţi dacă
nu sunt adoptaţi în 14 zile. Decizia pentru eu-
tanasierea lui îi aparţine împuternicitului pri-
marului, iar operaţiunea  în sine este efectua-
tă de către medicul veterinar al adăpostului.
Şi în acest an, câinii maidanezi vor fi ridicaţi
de pe străzile din Craiova tot de către SC Sa-
lubritate SRL.

3 AC
TUA

LITA
TE

pa
gi

na

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile
Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile
Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile
Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Câinii de la Breasta pot fi
eutanasiaţi după 14 zile

Doamna Udrea
vrea Oltenia
verde
şi proaspătă,
nu roşie!

Deputatul PMP Elena Udrea s-a
aflat la Craiova la sfârşitul săptămânii
trecute, pentru o întâlnire cu activul
sau militanţii Partidului Mişcarea
Populară. Care trebuiau luaţi în sea-
mă, mobilizaţi şi încurajaţi în perspec-
tiva ţintelor electorale din acest an. Aşa
că a fost enunţat şi obiectivul imediat
al noului său partid. „În Oltenia
ne-am obişnuit să spunem că este
roşu. Noi vrem să facem Oltenia ver-
de, proaspătă, puternică (...), trebuie
să câştigăm alegerile, pentru că nu
putem să lăsăm ţara pe mâna lui Pon-
ta, a lui Antonescu. (...)

Americanii de la Ford
au pre zentat ieri, în
capitala Catalunie i,
noul Ford Focus, care va
fi lansat săptămâna
viitoare la Salonul
Internaţional de la
Ge neva. Ford a creat un
Focus mai sofisticat şi
mai avansat printr-o
re dese nare  care re flectă
limbajul global de
de sign One  Ford,
prezent ş i la noul
Mondeo şi noua Fiesta.

Revin din
Amsterdam şi
Boston pe scena
de concert din
oraşul natal!

Noul Ford Focus şi-a făcut debutul
la Congresul Mondial al Telefoniei

Mobile din Barcelona
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$1 EURO ...........................4,5101 ............. 45101
1 lirã sterlinã................................5,4569....................54569
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METEO

Mai mult
înnorat1 dolar SUA.......................3,2773........32773

1 g AUR (preþ în lei).......140,4411.......1404411
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ªtefania Duminicã,
demisã din funcþia de
secretar de stat la
Ministerul Educaþiei
Premierul Victor Ponta a demis-o pe

ªtefania Duminicã din funcþia de se-
cretar de stat la Ministerul Educaþiei,
dupã ce Comisia de Eticã a Universi-
tãþii Bucureºti a stabilit cã lucrarea
de disertaþie a acesteia din 2012 este
un „plagiat integral” dupã o lucrare
din 2008, a Cameliei Voiculescu, sus-
þinutã în cadrul Departamentului pen-
tru pregãtirea personalului didactic
al Universitãþii Tehnice de Construc-
þii Bucureºti. Decizia premierului pri-
vind eliberarea din funcþie a ªtefaniei
Duminicã a fost publicatã ieri în Mo-
nitorul Oficial. „La data intrãrii în
vigoare a prezentei decizii, doamna
Vasilica ªtefania Duminicã se elibe-
reazã din funcþia de secretar de stat
la Ministerul Educaþiei Naþionale”,
potrivit deciziei. Lucrarea de diserta-
þie a ªtefaniei Duminicã (care este
doctorandã la Facultatea de Psiholo-
gie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universi-
tãþii din Bucureºti), - „Pagini web în
prezentarea elementelor de geografie
a României în ciclul primar”, - este „o
fotocopie” dupã cea a Cameliei Voi-
culescu, a anunþat, vineri, Comisia
de Eticã a Universitãþii Bucureºti (UB),
care a cerut rectoratului UB sã pro-
punã retragerea titlului de master al
secretarului de stat.

Guvernul a adoptat
hotãrârea privind
organizarea
europarlamentarelor
pe 25 mai
Guvernul a adoptat hotãrârea prin

care data de organizare a alegerilor
pentru Parlamentul European este
stabilitã pe 25 mai, actul normativ
fiind publicat, ieri, în Monitorul Ofi-
cial. Campania electoralã va începe
la 25 aprilie ºi se va încheia pe 24
mai, ora 7.00. Votul va fi permis în
ziua de 25 mai în intervalul orar 7.00-
21.00.

Prim-vicepreºedintele PNL, Klaus Iohannis,
a declarat ieri, într-o conferinþã de presã, cã „ne-
gocierile pentru remanierea guvernamentalã au
eºuat”. „BPN (n.r. – al PNL) a hotãrât sã facã
câteva schimbãri, s-a hotãrât la începutul lui fe-
bruarie înlocuirea a patru miniºtri, la Interne,
Sãnãtate, Finanþe ºi Economie. Acum suntem la
sfârºitul lui februarie ºi lucrurile nu au mers mai
departe. PNL a solicitat exact poziþiile pe care
le-a avut ºi înainte, cu o micã modificare, care
nu a fost considerata de fond, ci de formã. (...)
PNL, prin conducerea lui, nu a stabilit sã fiu
ministru de Interne, ci a propus sã fiu ministru
de Interne ºi vicepremier. (...) Modificarea struc-
turii Guvernului e o simplã formalitate în Parla-
ment, la o majoritate de 70% ar fi durat câteva
minute dacã s-ar fi dorit. E evident cã nu s-a
dorit acest lucru. (...) Iatã cã au trecut aproape
trei sãptãmâni ºi nu s-a putut realiza remanie-
rea”, a explicat Iohannis. Acesta a acuzat PSD
cã „nu au dorit sã se facã aceste schimbãri”,
subliniind cã „dacã la început totul pãrea în re-
gulã, pe parcurs au apãrut noi ºi noi pretexte.
Au fost mai multe runde de negocieri, discuþii,
cu toþii am observat cã pe la sfârºitul sãptãmânii
trecute s-a ajuns într-un impas. Azi tragem con-
cluzia cã negocierile pentru remaniere au eºuat
Aceastã situaþie evident va fi adusã la cunoºtinþã
ºi în dezbaterea Delegaþiei Permanente a PNL,
mâine (n.r. - astãzi), în jurul orei 19.00, ºi acolo
se va trage o concluzie”.

Anterior în cursul zilei, premierul Victor Ponta
a fãcut apel la unitatea USL, dar a precizat cã,
dacã PNL se retrage din Guvern, va nominaliza
interimari la ministerele conduse acum de libe-
rali ºi doar dupã expirarea termenului pentru in-
terimat va merge în Parlament cu un nou gu-
vern. Conform premierului, termenul pentru
formarea noului Cabinet este 8 martie, când ex-
pirã interimatul vicepremierului Gabriel Oprea la
MAI. „În mãsura în care decizia PNL, aºa cum
a fost ea anunþatã de mai multe ori ca o posibili-
tate, va fi de a retrage din Guvern miniºtrii PNL,
în baza discuþiei de azi (n.r. - ieri) ºi a mandatu-
lui politic pe care l-am primit, voi nominaliza în

locul acestora tot membrii Cabinetului, conform
prevederilor constituþionale. (...) Interimatul ex-
pirã pe 8 martie. Deci, noi, pânã atunci, trebuie
sã avem un alt Guvern”, a spus Ponta. El a ex-
plicat cã miniºtrii interimari numiþi în funcþii dupã
eventuala ieºire a PNL de la guvernare nu vor
sta 45 de zile ca interimari, pentru cã la Ministe-
rul Afacerilor Interne nu se poate numi un nou
interimar, dupã expirarea celor 45 de zile. „Deci,
practic, da, termenul este 8 martie. Este terme-
nul la care exiprã cele 45 de zile ºi nu putem
merge mai departe ºi nici nu putem sã avem un
Guvern fãrã ministru de Interne”, potrivit lui
Ponta. „La împlinirea termenelor constituþiona-
le, dacã nu va exista o soluþie de continuare a
guvernãrii alãturi de PNL, voi merge în Parla-
ment cu o structurã a Guvernului care sã per-
mitã continuarea programului USL ºi îndeplini-
rea mãsurilor pe care le-am propus populaþiei”,
a continuat premierul, adãugând cã, la acel mo-
ment, va anunþa faptul cã, din punctul de vedere
al PSD, PC ºi UNPR, existã o mâna întinsã pen-
tru PNL, pentru a fi alãturi atât în structurile
centrale, parlamentare ºi guvernamentale, cât ºi
în structurile teritoriale. Formula noului Guvern,
format de USD dupã retragerea PNL, va ajunge
în Parlament pe 4 martie, au declarat pentru
Mediafax surse social-democrate. „BPN al PSD
a decis sã mergem în Parlament cu noul Gu-
vern marþi, 4 martie, astfel încât pânã pe 8 sã fie
instalat”, au spus aceste surse. În concluzie, dacã
astã-searã, în Delegaþia Permanentã, PNL va
decide sã-ºi retragã miniºtrii din Cabinet, USD
va forma un nou Guvern, care va trebui sã trea-
cã de votul Parlamentului, deoarece se va schim-
ba compoziþia Guvernului. Chiar ºi în ipoteza
retragerii liberalilor însã, premierul a anunþat, ieri,
cã nimeni din USD nu va iniþia sau sprijini vreun
demers pentru revocarea liderului PNL, Crin
Antonescu, din funcþia de preºedinte al Senatu-
lui.

Mai realist, preºedintele PC, Daniel Constan-
tin, a recunoscut ieri cã ruperea USL este doar o
formalitate, el arãtând cã existã o agendã „as-
cunsã” sau „mai veche” a liderului PNL, Crin

Antonescu, legatã de candidatura acestuia la
preºedinþie. „Observãm cu toþii cã, din pãcate,
asistãm la o agresivitate de limbaj a domnului
Antonescu. Facem eforturi cu toþii, dar se pare
cã nu mai existã dorinþã din partea cealaltã. (...)
Aºa cum am vãzut ieri (n.r. - duminicã), în toate
intervenþiile domnului Antonescu, se pare cã e
vorba doar de o formalitate. Existã, se pare, o
agendã ascunsã a domnului Antonescu sau o
agendã mai veche” a precizat Constantin.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a negat,
ieri, cã ar avea o altã politicã decât cea a parti-
dului ºi a spus despre premierul Victor Ponta cã
exagereazã când vorbeºte despre un „proiect
personal” al sãu. „Eu nu am o altã politicã decât
PNL, domnul Ponta exagereazã deja. Înþeleg cã
a vrut sã rupã USL, cã a preferat sã-ºi facã pro-
priul Guvern, cu alde Daniel Constantin, pentru
cã aºa se simte mai bine, se simte mai în largul
domniei sale cu Daniel Constantin decât cu dom-
nul Iohannis, se vede treaba, mai în largul sãu
cu partide de tipul PC decât cu un partener sta-
bil ºi serios aºa cum a fost PNL, însã încerca-
rea domniei sale de a distinge între mine ºi PNL,
de a mitui aºa uºor, ca sã spun politic, niºte oa-
meni sã rãmânã la guvernare, chiar dacã parti-
dul decide sã plece — astea sunt lucruri jalnice ºi
îl sfãtuiesc pe domnul Ponta, chiar dacã ne des-
pãrþim, sã renunþe la ea, pentru cã totuºi domnul
Ponta ar trebui sã însemne ceva mai mult decât
domnul Daniel Constantin”, a spus Antonescu.

Ministerul român al Afacerilor Externe avertizeazã cetãþenii români
sã evite deplasãrile în Ucraina din cauza situaþiei instabile din aceastã
þarã. „În ciuda calmului relativ, situaþia în Ucraina, inclusiv la Kiev,
dar ºi în alte oraºe, este, în continuare, instabilã. Din acest motiv,
Ministerul Afacerilor Externe menþine recomandarea fermã ca cetã-
þenii români sã evite deplasãrile pe teritoriul acestui stat, dacã acestea
nu sunt imperios necesare”, informeazã un comunicat MAE remis
ieri Agerpres. Potrivit sursei citate, cetãþenii români aflaþi în situaþii

Avert izare de cãlãtor ie  în  Ucraina

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, ar fi
fãcut, sâmbãtã, un accident vascular, a decla-
rat, ieri, premierul Victor Ponta. Potrivit aces-
tuia, Câmpeanu a fost transportatã la Spitalul
Universitar, unde i-au fost fãcute o serie de in-
vestigaþii, apoi a fost externatã. „Îmi pare foar-
te rãu. Mi-a spus cã a avut un accident vascu-
lar sâmbãtã ºi chiar am rugat-o, ºi e foarte bine
cã merge, sã aibã grijã, pentru cã sâmbãtã i s-a
întâmplat acest lucru. De fapt, tema discuþiei
noastre a fost tocmai acest necaz de sãnãtate
pe care îl are ºi am rugat-o sã stea liniºtitã în
aceste douã zile”, a precizat Ponta. Episodul s-
a produs într-o perioadã destul de tensionatã
pentru Câmpeanu, care a fost acuzatã cã i-ar fi
dat soþului sãu, Iulian Câmpeanu, în 2005, când

Ministrul Muncii a suferit un accident vascular
conducea Casa de Pensii Ilfov, pensie ºi indem-
nizaþie de însoþitor, în urma încadrãrii în gradul
I de invaliditate, drepturile fiind acordate în baza
unor „acte neclare ºi diagnostice discutabile”,
potrivit Centrului de Investigaþii Media. Cu toa-
te astea, premierul a menþionat cã nu se pune
problema ca Mariana Câmpeanu sã rãmânã în
Cabinetul Ponta în situaþia în care PNL va deci-
de sã iasã de la guvernare. „Îºi va continua ac-
tivitatea ºi, în funcþie de decizia PNL, miercuri
va proceda în consecinþã. Doamna Câmpeanu
mi-a spus foarte clar cã decizia va aparþine PNL.
Nu am discutat excluderea, dar mi-aº dori un
ministru la fel de competent ca doamna minis-
tru Câmpeanu. ªtiþi foarte bine cã am o pãrere
foarte bunã despre activitatea doamnei Câm-

peanu, dar nu s-a pus problema ca doamna
Câmpeanu sã continue într-un Guvern din care
PNL îºi retrage miniºtrii”, a spus Ponta ieri, la
finalul ºedinþei BP al PSD. La rândul sãu, pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu, a anunþat, ieri,
cã a discutat în urmã cu o zi cu ministrul Mun-
cii, Mariana Câmpeanu, ºi cã i-a propus sã aºtep-
te pânã ieri în privinþa demisiei. „Am discutat
ieri, la Deva, cu doamna ministru (n.r. — Ma-
riana Câmpeanu), care din nou era în dilema
demisiei. Eu i-am spus sã aºtepte pânã azi pen-
tru cã, în funcþie de decizia premierului, vom
ºti dacã mai este vreunul dintre noi la guverna-
re ºi probabil cã, aºa cum merg lucrurile, nici
doamna Câmpeanu, nici altcineva nu va mai fi
la guvernare dintre liberali”, a spus Antonescu.

deosebite se pot adresa Ambasadei României la Kiev la numãrul de
urgenþã +38093.625.27.17, Consulatului General al României la Cer-
nãuþi - la numãrul de urgenþã +38093.270.92.60 ºi Consulatului Ge-
neral al României la Odesa - la numãrul de urgenþã +38095.541.27.88.
De asemenea, cetãþenii români sunt îndemnaþi sã consulte site-ul Mi-
nisterului Afacerilor Externe, secþiunea Sfaturi/Alerte de cãlãtorie, in-
formaþii actualizate despre Ucraina fiind accesibile direct pe link-ul
http://www.mae.ro/travel-alerts/24945.
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Deputatul PMP Elena Udrea s-
a aflat la Craiova la sfârşitul săptă-
mânii trecute, pentru o întâlnire cu
activul sau militanţii Partidului Miş-
carea Populară. Care trebuiau luaţi
în seamă, mobilizaţi şi încurajaţi în
perspectiva ţintelor electorale din
acest an. Aşa că a fost enunţat şi
obiectivul imediat al noului său
partid. „În Oltenia ne-am obişnuit
să spunem că este roşu. Noi vrem
să facem Oltenia verde, proaspă-
tă, puternică (...), trebuie să câş-
tigăm alegerile, pentru că nu pu-
tem să lăsăm ţara pe mâna lui
Ponta, a lui Antonescu. (...) Este
nevoie de un preşedinte care să
continue reforma începută de Tra-
ian Băsescu. Speranţa se naşte în
Oltenia, vom lua Oltenia din mâi-
nile USL”. Un mesaj, indiferent de
intonaţie, nu este altceva decât ceea

MIRCEA CANŢĂR

Doamna Udrea vrea Oltenia
verde şi proaspătă, nu roşie!

ce exprimă. Doamna Elena Udrea,
care în urmă cu câţiva ani, pe când
era ministru, dar şi vector de imagi-
ne al PDL, ne dorea „portocalii”,
acum ne vrea verzi şi proaspeţi, nu
roşii, cum a spus în Sâmbăta Morţi-
lor, cu aerul că toată ţara este gru-
pată în jurul său, fără a mai acorda
atenţie circumstanţelor în care a ac-
ces în Parlament. Că ne vopseşte ca
ouăle de Paşti este, să admitem, o
metaforă. Domnia sa a făcut parte
din mai multe guverne „de dreapta”,
ultimul dintre ele fiind doborât în
Parlament prin moţiune de cenzură,
validată la scurt timp şi prin votul
popular, la scrutinele electorale din
2012. Aşa cum stau lucrurile în
momentul de faţă, Mişcarea Popu-
lară are de surmontat o serie de ob-
stacole, pe lângă partajul ideologic
cu PDL, inclusiv faptul că, deocam-

dată, nu are structuri viabile în teri-
toriu şi nici nu contează în peisajul
administrativ. Ca orice om politic,
doamna Elena Udrea are, în mod
vădit, convingeri, valori, criterii le-
gate de aceste valori şi convingeri.
A practicat în deceniul de viaţă poli-
tică tot ceea ce jocul politic cere să
faci. Inclusiv dexteritatea conjunc-
turală. Pentru a fi luată în serios şi a
convinge că nu se joacă cu vorbele
şi platformele politice, în numele
unor valori şi al unei angajări intime,
putea fi mai explicită. De ce rămâne
domnia sa, de pildă, atât de încreză-
toare în soluţiile „dreptei” nu s-a în-
ţeles. Chiar acompaniată de preşe-
dintele PMP, Eugen Tomac, „vrem
ca această ciumă roşie instalată de
USL, această minciună să dispară
de pe scena politică”, vestea proas-
tă vine din sondajele de opinie la ni-

velul ţărilor UE: dreapta va pierde
multe locuri în PE faţă de cele deţi-
nute actualmente. Are mai mică im-
portanţă faptul că Eugen Tomac
doreşte „dispariţia de pe scena poli-
tică” a stângii. Ca să rămână singu-
ră cine? Pe de altă parte, „fără a rupe
gura târgului”, cum se spune, USL-
ul, bântuit de o prelungită criză de
orgolii şi nu numai – pluteşte în aer
o formă gregară de insatisfacţii – are,
potrivit datelor statistice, la activ o
creştere economică pe anul trecut
de acum cunoscută, pe care PDL-
ul nici n-a visat-o. Cu alte cuvinte,
în mod cu totul paradoxal şi neaş-
teptat, USL îşi dă cu stângul în drep-
tul. În fine, un PMP, în irelevanţă
politică, cu mulţi pedelişti care mi-
grează, nu este altceva decât tot un
PDL „pe verde”. Şi sunt greu de
comensurat toate câştigurile. Când

se ajunge aici, nu optimismul e anti-
dotul, nu discursul mobilizator, ci
poate asceza. O asceză înţeleasă ca
o exersare a încrederii. Dificultatea
doamnei deputat Elena Udrea este
aceea că evită premeditat orice sub-
sol critic la adresa guvernării din care
a făcut parte, preferând metafora şi
vociferarea. Adversitatea, conflic-
tul, polemica. Şi nu consilierea,
cordialitatea, toleranţa.Iar faptul că
ne-a adus aminte că soţul primăriţei
Craiovei – Lia Olguţa Vasilescu – an-
gajat al Autorităţii de Supraveghere
Financiară (ASF), câştigă 2.560
euro/lună, ni s-a părut o dezvăluire
fumată. Acelaşi lucru, dar spus de
Gelu Vişan, înţelegem liderul PMP
de la Dolj, ar fi sunat altfel. Tropăi-
tul politic al PMP, cu cadenţă pe drep-
tul, este momentan o chestiune de
diversificare a peisajului politic.

Autorităţile locale vor delega ac-
ţiunea de prindere a câinilor fără stă-
pân, şi în acest an, tot către servi-
ciul de ecarisaj din cadrul SC Salu-
britate SRL. Pe ordinea de zi a şedin-
ţei CLM, de joi, se află mai multe
proiecte de hotărâre care sunt im-
puse de lege în acest sens, respec-
tiv, caietul de sarcini, regulamentul
de gestionare a câinilor fără stăpân,
precum şi criteriile minime pe care
operatorul trebuie să le îndeplineas-

Regulamentul pentru gestionarea câinilor fără
stăpân din Craiova prevede, printre altele, că mai-
danezii din adăpostul de la Breasta pot fi eutana-
siaţi dacă nu sunt adoptaţi în 14 zile. Decizia pen-
tru eutanasierea lui îi aparţine împuternicitului
primarului, iar operaţiunea  în sine este efectuată
de către medicul veterinar al adăpostului. Şi în
acest an, câinii maidanezi vor fi ridicaţi de pe stră-
zile din Craiova tot de către SC Salubritate SRL.

că. Autorităţile nu au produs schim-
bări majore în nici unul dintre aceste
documente, condiţiile pentru prinde-
rea şi îngrijirea câinilor în stabilimen-
tul de la Mofleni rămânând aceleaşi
ca şi în anul precedent.
Întreţinerea câinilor maidanezi,
finamţată tot de la buget

Pentru că problema câinilor fără
stăpân rămâne tot în ograda Pri-
măriei Craiova, autorităţile vor

acorda bani de la buget, plătind
astfel serviciile pe care le va presta
serviciul de ecarisaj. Operatorul
acesta urmează să-şi stabilească
tarifele pe care va merge în acest
an, care vor fi apoi aprobate tot
într-o şedinţă a CLM Craiova. Pe
de altă parte, pentru a primi şi în
acest an activitatea de ecarisaj, SC
Salubritate trebuie să îndeplineas-
că unele criterii minimale, cum ar
fi să răspundă repede la sesizări şi
să fie dotat corespunzător, cu cro-
se telescopice, puşti tranchilizante
şi maşini de transport.
Câinii sunt ridicaţi la sesizări

Ca şi până acum, câinii maida-
nezi vor fi ridicaţi de pe stradă în
urma sesizărilor scrise sau telefo-
nice – la telefonul cetăţeanului
0251984. Autorităţile îi cer opera-
torului să ridice câinii de pe străzi
într-o anumită ordine. Întâi vor fi
capturaţi câinii din preajma şcolilor,
grădiniţelor, locurilor de joacă şi pie-
ţelor. Abia după aceea vor fi ridicaţi

cei din alte locuri publice şi de la
periferia oraşului. Regula spune că
toţi câinii trebuie să fie capturaţi fără
a fi brutalizaţi şi conduşi la adăpos-
tul de la Breasta în cuşti individuale
care să fie ventilate şi bine fixate
astfel încât patrupedele să fie trans-
portate în siguranţă.
Ţinuţi în adăpost timp de 14 zile

La intrarea în adăpost, fiecare
câine primeşte un număr unic de
identificare care se regăseşte şi pe
tabelul care este afişat pe fiecare
cuşcă în parte. Patrupedul es te
examinat din punct de vedere me-
dical de către medicul veterinar al
stabilimentului care hotărăşte dacă
este sănătos sau nu. Cei bolnavi
sunt izolaţi de cei sănătoşi. În re-
gulamentul Primăriei Craiova se
spune că maidanezii sunt cazaţi în
adăpost pentru o perioadă de 14
zile lucrătoare. În tot acest timp,
ei sunt îngrjiţi medical şi „primesc
apă şi mâncare în cantităţi suficien-
te”. Câinii sunt deparazitaţi şi, în

cazul revendicării sau adopţiei, tre-
buie să fie vaccinaţi antirabic.
Eutanasierea, în mâna
împuternicitului primarului

Câinii care sunt diagnosticaţi cu
boli incurabile în urma examenului
medical sunt eutanasiaţi în 48 de ore
de la stabilirea diagnosticului, dacă
nu sunt adoptaţi în această perioa-
dă. În cazul în care animalul diagnos-
ticat cu o boala incurabilă este iden-
tificat, acesta poate fi eutanasiat nu-
mai cu permisiunea proprietarului.
Regulamentul prevede şi ca patru-
pedele care nu au fost revendicate
sau adoptate în cele 14 zile să fie
eutanasiate în urma unei decizii emi-
se de împuternicitul primarului. Re-
gulamentul prevede ca acesta să
completeze un formular în acest
sens, care este anexat în proiectul
de hotărâre. În toate cazurile, euta-
nasierea se face numai de către me-
dicii veterinari de liberă practică, or-
ganizaţi în condiţiile legii.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Bãileºti au fi-
nalizat cercetãrile în cazul scan-
dalului petrecut sãptãmâna tre-
cutã în comuna doljeanã Cata-
ne, în noaptea de 18 spre 19 fe-
bruarie a.c., ºi au cerut instan-
þei arestarea preventivã a auto-
rilor, Florin Cãldãraru, de 33 de
ani ºi Ionicã Bãcelan, de 37 de
ani. În cursul zilei de sâmbãtã,
instanþa a admis propunerea pro-
curorilor ºi a emis pe numele
celor doi mandate de arestare
preventivã pe 30 de zile, cei doi
bãrbaþi de etnie romã fiind in-
troduºi în arestul IPJ Dolj.

„Admite propunerea de ares-
tare preventivã a inculpaþilor
Bãcelan Ionicã ºi Cãldãraru

Cei doi bãrbaþi de etnie romã, cum-
naþi, din comuna doljeanã Catane, care
au provocat, sãptãmâna trecutã un scan-
dal oprit cu focuri de armã de un poli-
þist din localitate, au fost arestaþi pe 30
de zile. Cei doi, care au agserat un agent
de poliþie ºi au spart geamurile auto-

turismului de serviciu al acestuia sunt
acuzaþi de ultraj, distrugere ºi tulbura-
rea ordinii publice. Ambii au atacat ho-
tãrârea de arestare pronunþatã sâmbã-
tã de Judecãtoria Bãileºti, contestaþia
urmând sã se judece la Tribunalul Dolj
sãptãmâna aceasta.

Florin. În baza art. 226 alin. 2
C.p.p. Dispune arstarea preven-
tivã a inculpaþilor pe o duratã de
30 zile începând cu data de
22.02.2014 ºi pânã la 23.03.2014,
inclusiv. În baza art. 275 alin. 3
C.p.p. cheltuielie judiciare rãmân
în sarcina statului. Onorariul
avocat oficiu în sumã de 400 lei
se avanseazã din fondurile Mi-
nisterului Justiþiei. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de
ore de la pronunþare”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a Ju-
decãtoriei Bãileºti. Cum au aflat
decizia instanþei, cei doi bãrbaþi
au fãcut contestaþie (conform
Noului Cod de procedurã pena-
lã), care se vajudeca la Tribu-
nalul Dolj.

Reamintim cã, în noaptea de
18 spre 19 februarie, în jurul
orei 23.00, un agent din cadrul
Postului de Poliþie Catane, aflat
în serviciul de patrulare pe raza
localitãþii, a fãcut semnal regu-
lamentar de oprire unei cãruþe.
Bãrbatul de etnie romã care con-
ducea cãruþa nu s-a oprit, ºi-a
continuat drumul, iar poliþistul a
urcat în maºinã ºi a pornit dupã
el, forþându-l sã tragã pe dreap-
ta. În momentul când agentul de
poliþie a coborât din maºinã, cã-
ruþaºul, Florin Cãldãraru, de 33
de ani, din localitate, a început
sã-l înjure ºi sã-l ameninþe, a luat
din cãruþã o coasã, ºi cu coada
acesteia l-a lovit pe agent în
umãr ºi a fãcut praf un geam la-

teral ºi luneta autoturismului de
serviciu al poliþistului, apoi a
fugit. S-a refugiat în cea mai
apropiatã locuinþã, ce-i aparþine
cumnatului sãu, Ionicã Bãcelan,
de 37 de ani, din aceeaºi locali-
tate. Bãcelan a ieºit la poartã,
înarmat tot cu o coasã ºi a în-
ceput sã-l ameninþe pe poliþist,

a vrut sã-l loveascã astfel cã
agentul a tras un foc de armã în
plan vertical ºi apoi încã unul la
picioarele acestuia ca sã scape.

Acum Bãcelan este cercetat
în stare de arest preventiv pen-
tru ultraj ºi tulburarea ordinii
publice, iar Florin Cãldãraru pen-
tru ultraj ºi distrugere.

În baza protocoalelor
încheiate cu Inspectora-
tul ªcolar Judeþean (ISJ)
Dolj, dar ºi cu unitãþile
de învãþãmânt din raza
de competenþã, poliþiºtii
de proximitate din cadrul
Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Secþia 1 Poliþie, au
desfãºurat, ieri, o acþiu-
ne pe linia prevenirii ab-
senteismului ºcolar. Mai
exact, oamenii legii au
pornit prin barurile din
zona centralã a Craiovei, în cãuta-
rea elevilor chiulangii. ªi au gãsit
destui. Culmea este cã unii dintre
elevii gãsiþi în bar, cu sucul în faþã,
aveau ºi manuale cu ei, încercând
probabil sã recupereze ce ar fi tre-
buit sã citeascã acasã. Cel puþin
asta a fost situaþia într-un local din
apropierea Muzeului de Artã, unde

Poliþiºtii de proximitate ai Secþiei 1 Craiova
au „bãtut”, ieri dimineaþã, toate barurile din
zona centralã a Craiovei, în cãutarea elevilor
chiulangii. Pe parcursul acþiunii, nu mai puþin

de 22 de elevi fugiþi de la ore au fost legitimaþi
ºi duºi la unitãþile de învãþãmânt unde ar fi tre-
buit sã se afle, diriginþii ºi directorii ºcolilor
urmând sã ia mãsurile necesare faþã de ei.

poposiserã mai mulþi elevi din cla-
sele a XI-a ºi a XII-a de la Cole-
giul Naþional „Carol I”, care ar fi
trebuit sã fie la orele de curs. În
total, pe parcursul activitãþilor, au
fost depistaþi nu mai puþin de 22
de elevi (de la „Carol I”, Liceul de
Chimie ºi Liceul CFR) care absen-
tau de la orele de curs, aceºtia fi-

ind legitimaþi ºi conduºi la
unitãþile de învaþãmânt,
unde au fost informaþi re-
prezentanþii conducerii ºi
profesorii diriginþi, care
vor lua faþã de ei mãsuri-
le corespunzãtoare.

„În cadrul activitãþilore
desfãºurate de poliþiºtii
Secþiei 1 Craiova, în uni-
tãþile de alimentaþie publi-
cã din zona Centralã a
Craiovei au fost depistaþi
22 de elebi, de la mai mul-

te unitãþi de învãþãmânt, care ab-
sentau de la cursuri. Au fost duºi la
ºcolile unde sunt înscriºi, fiind in-
formaþi reprezentanþii conducerii ºi
profesorii diriginþi. Astfel de acþiuni
vor continua ºi în perioada urmã-
toare”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de Presã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
confirmat cã, duminicã seara, la
sediul Biroului Rutier Craiova, de
pe strada „Câmpia Islaz”, s-a
prezentat autorul accidentul sol-
dat cu pagube materiale de pe
strada „Constantin Brâncuºi”.
Este vorba despre craioveanul
Ciprian Rãdulescu, în vârstã de
38 de ani, care le-a declarat po-
liþiºtilor cã a plecat de la locul
accidentului pentru cã nu avea
poliþã RCA ºi autoturismul Mer-
cedes nu avea inspecþia tehnicã
la zi. Poliþiºtii l-au sancþionat
contravenþional, cu amendã în
valoare de 1.510 lei.

 “Conducãtorul auto a fost
sancþionat contravenþional cu o

Autorul accidentului de pe strada
„Constantin Brâncuºi”
amendat cu 1.510 lei

Autorul accidentului de sâmbãtã seara, de pe strada
„Constantin Brâncuºi” din Craiova, care a fãcut praf
un Opel Corsa, a rupt un stâlp al reþelei de iluminat
public ºi ºi-a abandonat Mercedesul avariat la locul

faptei, s-a prezentat, duminicã seara la Poliþie. A scã-
pat cu amendã în valoare de 1.510 lei, însã va trebui

sã achite contravaloarea pagubelor provocate.

amendã în valoare de 1.510 lei
pentru neadaptarea vitezei la con-
diþiile de drum, lipsã RCA ºi lip-
sã ITP, urmând sã achite ºi va-
loarea prejudiciului provocat”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
rouluide  presã al IPJ Dolj. 

Reamintim cã sâmbãtã seara,
la volanul unui Mercedes înma-
triculat în Dolj, Ciprian Rãdules-
cu a pierdut controlul direcþiei
de mers, a lovit un Opel pe care
l-a proiectat într-un gard, apoi a
doborât un stâlp al reþelei de ilu-
minat public stradal. ªi-a lãsat
maºina la faþa locului, aceasta
fiind ridicatã ºi transportatã la
sediul Biroului Rutier Craiova.
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Corupþia – subsidiar al democraþiei?
Dacã, aºa cum tot mai multe

voci pretind, revoltele din Ucraina
nu induc, nici în faza lor concluzi-
vã, vreo revendicare politicã lim-
pede definitã, nici ideologic ºi nici
în cheie geopoliticã tranºantã, cer-
cetarea resorturilor ei – profunde
ºi concrete – devine extrem de le-
gitimã. Un element mai mult decât
ilustrativ l-a relevat, sâmbãta tre-
cutã, tocmai devoalarea dimensiu-
nii huzurului de un exces faraonic
în care trãia Ianukovici: în Palatul
prezidenþial, cu iz ºi colorit …
sultanal, în care chiar exhibarea
unor tablouri supradimensionate ale
sale ºi ale familiei indicau siguranþa
unei stãpâniri perene, dar mai ales
în somptuoasa reºedinþã familialã
evocând castele princiare din tre-
cute veacuri. Un afront, fãþiº, pe
cât de cinic, pe atât de iresponsabil

la adresa sãrãciei în care se zbate
majoritatea populaþiei.

Însã cazul acestei hãmesite „vo-
caþii” princiare a ºefului unui stat
ales printr-un scrutin democratic,
departe de a fi singular ºi, deci, ca-
zuistic, e regulã, în Ucraina, ca ºi
în Rusia, ca în România ºi în alte
pãrþi ale Estului ex-comunist. Se
înþelege cã, survolând fie ºi super-
ficial istoria, mai veche ori mai re-
centã, corupþia n-are nici rasã, nici
seminþie ºi nici mãcar vreun atribut
de ordin geopolitic. Occidentul,
dacã n-a inventato, oricum a culti-
vat-o, perfecþionând-o ºi conser-
vând-o, cel puþin la nivel de intenþie
ºi de legitate, sub un control insti-
tuþional. Maºter, prin Italia ºi, mai
apoi, prin America, a terifiantei Ma-
fii, acel – ºi acest – Occident a pur-
ces, chiar ºi fãrã glorie deseori, un

veritabil rãzboi cu flagelul corupþiei
ºi nu-i întâmplãtor cã sacrificiile de
vieþi omeneºti au fost mai mari în
rândul oficialilor statali decât al
Ndranghetelor ºi ale Cosa Nostra,
oricum se vor mai fi numit ele.

În Estul post-comunist însã co-
rupþia a erupt rapid, fãrã reguli ºi
fãrã mãsurã, în absenþa legislaþiei
ori în dispreþul acesteia, în cone-
xiune cu politicul ºi chiar cu statul.
Un stat pe care unii lideri – sã ne
amintim vituperanþa lui Traian Bã-
sescu – nu s-au sfiit sã-l atace în
substanþa sa constitutivã. Aºa se
face cã în Ucraina câteva zeci de
oligarhi ºi-au disputat pârghiile eco-
nomiei, ºi-au marcat, ca niºte lupi
hulpavi, teritoriile ºi ºi-au distribuit
sprijinul politic în schimbul imuni-
tãþii, nu doar juridice, ci totale, din-
colo chiar ºi de Dumnezeu. Era lim-

pede, pentru cine se mai îndoia, cã
Partidul Regiunilor al lui Ianukovici
a fost, din start, o construcþie fãrã
nici o ideologie, ci doar un instru-
ment pentru afacerile acelor
oligarhi împotriva cãrora, în mod
cât se poate de semnificativ, stri-
gau, vinerea trecutã, miile de mani-
festanþi din Kiev.

Tocmai de aceea discuþiile cu fer-
ment „ideologic” – în acest con-
text ºi în altele – mi se par nu doar
nejustificate, ci chiar ridicole. Ce
rest de ideologie „roºie” poate exis-
ta într-un partid care a scos þara la
mezat ºi a oferit pe tavã unei mâini
de pãpuºari ai unei pieþe pretins li-
bere mari bucãþi patrimoniale? Ce
va mai fiind, chiar ºi în Rusia puti-
nianã, „ideologie” comunistã când
în ea vieþuiesc în prezent peste o
mie de multimiliardari din ale cãror

excedente financiare Kremlinul se
serveºte cu o fervoare demnã de
cutume medievale?

Ei bine, existã corupþie ºi existã
tema anti-corupþie. Lupta anti-co-
rupþie, adicã, înscrisã, ca un totem,
în toate programele partidelor. Dar,
dacã, aºa cum propunea un gândi-
tor de talia lui Alain Badiou, ea, lup-
ta anti-corupþie pare nesfârºitã, nu
cumva, se întreabã el retoric, co-
rupþia însãºi n-ar fi tocmai antino-
micã democraþiei, ci chiar esenþa
acesteia?!

Iatã adevãrata sfidare, ce-i vizea-
zã nu doar pe  rãii maeºtri ai neoli-
berismului falimentar ci ºi pe so-
cial-democraþii care, sensibili la acu-
ze de stângism, se lasã ispitiþi de
cârdãºii cu intrigante haite ale unor
„baroni”, mulþi dintre aceºtia niºte
lugubri interlopi.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :
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Prezent la Iaºi, alãturi de colegii sãi din
PDL, europarlamentarii Theodor Stolojan ºi
Traian Ungureanu, Marian Jean Marinescu,
vicepreºedintele grupului Partidului
Popular European ºi raportor din partea
acestui grup în problema ridicãrii vizelor
pentru cetãþenii Republicii Moldova, a anun-
þat cã aceastã mãsurã urmeazã sã fie supu-
sã votului în plen, la Strasbourg, pe 27 fe-
bruarie. „Moldova este privitã foarte bine
în Parlamentul European, cu foarte multã
simpatie. Se apreciazã foarte mult eforturi-
le depuse în aceºti cinci ani pentru cã lu-
crurile au mers foarte repede”, a declarat
eurodeputatul PDL.

„Oamenii de afaceri din Moldova
vor putea sã se ducã simplu în Europa”

Referindu-se la avantajele liberalizãrii re-
gimului de vize cu Uniunea Europeana,
Marinescu a spus cã „abolirea vizelor va
duce la o integrare individualã, pentru cã
toþi cei care sunt în Moldova ºi au rude în
UE vor putea sã se vadã fãrã probleme.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu ºi-a exprimat îngrijo-
rarea vizavi de situaþia din Ucraina despre care a spus cã este foarte
complicatã ºi cã, în aceastã perioadã, este foarte important sã nu se
facã presiuni asupra Chiºinãului, indiferent sub ce formã.

De asemenea, cei care sunt în UE pot sã
meargã acasã fãrã probleme. Apropierea
între membrii unei familii este un lucru
foarte bun. La fel de important este ºi din
punct de vedere economic. Oamenii de
afaceri din Moldova vor putea sã se ducã
simplu în Europa, mai gãsesc o afacere,
stabilesc legãturi economice. Plus cã alt-
fel te priveºte lumea. ªtiu cum se uitau la
noi, românii, dar ºi la cehi, polonezi, îna-
inte de a fi ridicate vizele, ca sã nu mai
vorbim de cozile interminabile de la amba-
sade”. Marian Jean Marinescu este cel care
a reuºit ºi devansarea cu o lunã a datei
pentru votarea acordului cu privire la ridi-
carea vizelor, din martie în februarie. „Efor-
turile în aceastã privinþã le-am fãcut cu
plãcere”, a comentat eurodeputatul român,
„pentru cã am vrut sã se termine cât mai
repede, ca efectele sã intre în vigoare cât
mai curând ºi la varã moldovenii sã mear-
gã în vacanþã oriunde în Uniunea Euro-
peana fãrã vizã”.

„Situaþia în Ucraina
este foarte
complicatã”

Cu acelaºi prilej,
eu ropar lamenta ru l
Marian Jean Marines-
cu a declarat cã situa-
þia în Ucraina este foar-
te complicatã ºi cã este
foarte important sã nu
se facã presiuni asupra
Chiºinãului în aceastã
perioadã, indiferent sub
ce formã. Marian Jean
Marinescu a arãtat în
acest context cã PDL
urmãreºte cu atenþie
evoluþia situaþiei din

Ucraina. Pierderile de vieþi omeneºti ºi con-
fruntãrile violente care au avut loc, în urma
cãrora protestatarii au cãzut victime, nu pot
avea nici o justificare, iar preºedintele
Ianukovici este principalul responsabil pen-
tru evenimentele tragice care au avut loc în
þara vecinã.
Evoluþia situaþiei
din Ucraina dã
însã speranþe cã
lucrurile merg
cãtre reinstau-
rarea principii-
lor democraþiei
ºi cã drumul þã-
rii vecine cãtre
Uniunea Euro-
peanã va fi re-
luat. „Anunþa-
rea alegerilor
anticipate în
Ucraina pentru
sfârºitul lunii

Marian Jean Marinescu este vicepreºedinte al Grupului PPE si preºedintele Grupu-
lui de lucru pentru Buget ºi politici Structurale. În clasamentul realizat de Institutul
European pentru Democraþie Participativã, care a analizat activitatea delegaþiei Ro-
mâniei în Parlamentul European, Marian Jean Marinescu a fost desemnat drept euro-
parlamentarul român cu cea mai bunã activitate.

mai este binevenitã ºi sper cã va duce la
stingerea definitivã a conflictului. Ucraine-
nii sunt cei care trebuie sã-ºi stabileascã
drumul pe care vor merge”, afirmã euro-
deputatul PDL.

MARGA BULUGEAN
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Medicii doljeni au precizat cã
numãrul de persoane diagnostica-
te cu varicelã este destul de mare,
comparativ cu situaþia epidemio-
logicã dintr-o lunã obiºnuitã, dar,
deocamdatã, nu poate fi vorba de
o epidemie de varicelã. Cu toate
acestea specialiºtii afirmã cã boala
este foarte contagioasã, frecventã
la copiii cu vârsta cuprinsã între
2-10 ani, mai ales la cei din colec-
tivitãþi care au o probabilitate mai
mare de infecþie. Forme grave de
varicelã pot sã aparã la copii cu
afecþiuni cronice, cei cu tulburãri
ale sistemului imunitar, nou-nãs-
cuþi, adolescenþi cu vârsta peste 15
ani ºi femeile gravide. De obicei, o
persoanã care a avut vãrsat de vânt
capãtã imunitate pe viaã. La adulii
care se îmbolnãvesc existã, însã,
cazuri în care virusul rãmâne în
organism în stare latentã, cauzând
la maturitate diverse erupþii ale pie-
lii, cum este ºi zona zoster.

Cazurile grave se
interneazã în spital

Din pãcate, soluþii de contra-
carare a bolii nu prea existã. De
bazã rãmân repausul la domiciliu
ºi consumul de lichide. Potrivit
medicilor, varicela impune izola-
rea pacientului în casã timp de

Astãzi, ora 16.00, la ªcoala nr.
13 din Craiova, se va desfãºura
manifestarea „Ziua Artei”, o ini-
þiativã a Asociaþiei Craiova Capi-
talã Culturalã  Europeanã 2012. În

„Ziua Artei”, la ªcoala„Ziua Artei”, la ªcoala„Ziua Artei”, la ªcoala„Ziua Artei”, la ªcoala„Ziua Artei”, la ªcoala
nr 13 din Craiovanr 13 din Craiovanr 13 din Craiovanr 13 din Craiovanr 13 din Craiova

cadrul acestui eveniment cei care
vor dori sã participe vor avea pri-
lejul sã asculte muzicã de bunã ca-
litate, interpretatã de Simona Pe-
trencu – la vioarã ºi acompaniatã

de taraful Ion Gorocilã. Craiove-
nii sunt invitaþi sã asiste la un re-
cital de poezie, versurile fiind scri-
se cu mare har de cãtre tânãra
Izabela Tiberiade. (M. Bulugean)

Explozie de cazuri de varicelã în DoljExplozie de cazuri de varicelã în DoljExplozie de cazuri de varicelã în DoljExplozie de cazuri de varicelã în DoljExplozie de cazuri de varicelã în Dolj
Nu mai puþin de 130 de cazuri de

varicelã au fost depistate, în judeþul
Dolj, într-o singurã lunã. Cei mai
afectaþi sunt copiii, însã printre pa-
cienþi s-au numãrat ºi destui adulþi.
Varicela este o boalã deosebit de
contagioasã, cunoscutã ºi sub denu-
mirea popularã de vãrsat de vânt.
Anul trecut, judeþul Dolj s-a confrun-
tat ºi cu o epidemie de rubeolã când,
în doar câteva sãptãmâni, medicii au
diagnosticat aproape o mie de cazuri.

10-14 zile ºi un regim alimentar
normal, cu hidratare crescutã cu
ceaiuri, apã, supe ºi  sucuri na-
turale de fructe. În caz de febrã
se administreaza ibuprofen, pa-
racetamol sau algocalmin. Se in-
terzice efectuarea bãii pânã la
cãderea crustelor. În caz de mân-
cãrimi se pot administra antihis-
taminice ºi local se administrea-
zã loþiuni calmante mentolate ºi
cu calamina. Doar în cazul su-
prainfectãrii, ºi numai la indica-
þia medicului, se administreazã
antibiotice ºi unguente cu anti-
biotice. Formele grave de vari-
celã se interneazã în spital. Me-
dicii spun cã, pânã acum, în ma-
joritatea cazurilor nu s-au con-
statat complicaþii ale bolii, ci mai
degrabã forme uºoare care au
necesitat doar tratamentul clasic

Erupiile pot apãrea oriunde pe
corp, dar cele mai periculoase
sunt  cazurile în care se manifes-
tã în apropierea ochilor. Printre
factorii care determinã apariþia
bolii se numarã stresul, stãrile pre-
lungite de obosealã ºi predispozi-
þiile genetice. Primele semne ale
varicelei sunt stãrile febrile, indis-
poziþia, durerile abdominale ºi sen-
zaþiile de greaþã. Apoi apar erup-
þiile. Acestea trebuie îngrijite cu

produse pentru calmarea dureri-
lor ºi a mâncãrimilor. În caz con-
trar pot rãmâne cicatrici severe la
nivelul pielii. De asemenea, vari-
cela poate produce complicaii pre-
cum meningitã, encefalitã sau
pneumonie.

Bolnavii trebuie
izolaþi la domiciliu

Foarte importantã este izolarea
bolnavului în perioada contagioa-
sã a bolii de acele persoane care
nu au suferit boala în trecut, în
special aceia care prezintã risc
crescut.

Vaccinarea în cazul varicelei se
face în jurul vârstei de un an, dar
se poate administra ºi la copii cu
vârsta peste 10 ani, care nu au fã-
cut boala. Existã ºi forme atipice
de varicelã, cum ar fi varicela
neo-natalã care apare în cazul in-
fectãrii femeii gravide înaintea
naºterii cu aproximativ 3-4 zile.
Nou-nãscutul poate prezenta
complicaþii foarte grave: hepati-
tã, bronhopneumonie, meningitã
ºi encefalitã, chiat varicelã con-
genitalã, în cazul în care infecþia
a avut loc în timpul sarcinii ºi se
produc grave malformaþii conge-
nitale. Poate fi prevenitã prin vac-
cinarea femeilor care nu au fãcut
boala. Conform statisticilor me-
dicale, mai mult de 90% din oa-
menii din întreaga lume ajung sã
facã boala la un moment dat în
viaþã, mai ales dacã aceºtia nu sunt
vaccinaþi împotriva varicelei.

RADU ILICEANU
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Fãcându-ºi debutul ieri la Con-
gresul Mondial al Telefoniei Mobi-
le din Barcelona ºi lansat sãptãmâ-
na viitoare la Salonul Internaþional
de la Geneva, caracterul sportiv ºi
atractivitatea noului Focus sunt
puse în valoare de o grilã orizon-
talã remarcabilã, de un interior de
tip carlingã ºi de padelele pentru
schimbarea vitezelor. Noul Fo-
cus, care va fi disponibil comer-
cial începând cu a doua jumãtate
a anului 2014, marcheazã de ase-
menea debutul european al SYNC
2, sistemul avansat de infotain-
ment al Ford, precum ºi al nou-
lui motor pe benzinã EcoBoost de
1,5 litri ºi al motoarelor diesel
TDCi. „Nu eram mulþumiþi cu
locul 1; am vrut sã uimim oame-
nii cu o extraordinarã versiune
nouã a lui Focus. Noul Focus
îmbinã un design modern, tehno-
logia avansatã ºi un consum de top
cu ADN-ul distractiv-de-condus
pentru care Focus este pe bunã
dreptate aclamat” a declarat Step-
hen Odell, preºedinte Ford of Eu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Americanii de la Ford au prezentat
ieri, în capitala Cataluniei, noul Ford
Focus, care va fi lansat sãptãmâna
viitoare la Salonul Internaþional de
la Geneva. Ford a creat un Focus mai
sofisticat ºi mai avansat printr-o re-
desenare care reflectã limbajul glo-
bal de design One Ford, prezent ºi la
noul Mondeo ºi noua Fiesta. Dispo-

nibil în douã noi culori exterioare,
Deep Impact Blue ºi Glace Blue, noul
Focus are o posturã mai latã ºi mai
joasã, cu un nou design pentru capo-
tã, partea frontalã ºi grilã. Pe langa
noutãþile legate de design ºi tehnolo-
gie, noul Focus oferã ºi noi motori-
zãri precum noul EcoBoost de 1.5 l,
produs la uzina din Craiova .

rope, Middle East and Africa.

Peste 300.000
de unitãþi în China

Ford a lansat prima generaþie
Focus în 1998 ºi de atunci au fost
vândute peste 12 milioane de uni-
tãþi în toatã lumea, inclusiv 6,9
milioane de unitãþi în Europa. Ac-
tuala generaþie Focus a fost con-
firmatã luna trecutã ca fiind cel mai
bine vândut model din lume con-
form analizei efectuate de Ford
asupra datelor cu privire la înma-
triculãri furnizate de Polk pentru
primele nouã luni ale anului 2013.
Ford estimeazã cã vânzãrile Focus
la nivel mondial au atins 1,1 mili-
oane de unitãþi în 2013, incluzând
peste 300.000 de unitãþi în China,
ceea ce înseamnã cã este cel mai
bine vândut automobil de pe piaþa
de maºini noi cu cea mai rapidã
creºtere din lume. Capota este
sculptatã într-o formã dinamicã de
la montantul faþã la colþurile pãrþii
superioare a grilei trapezoidale in-
verse pentru a asigura un aspect

puternic, mândru. Farurile mai tã-
ioase ºi mai subþiri ºi proiectoarele
de ceaþã alungite ºi mai dreptun-
ghiulare contribuie la o parte fron-
talã mai îndrãzneaþã. Detaliile cro-
mate subtile accentueazã impresia
de eleganþã, în timp ce spatele ma-
ºinii este ºi el mai atractiv, datoritã
unei noi dispuneri a fasciei ºi hay-
onului, precum ºi lãmpilor mai
subþiri. „Viziunea noastrã a fost de
a conferi mai multã emoþie design-
ului lui Focus. Noul Focus este mai
armonios ºi mai atletic, cu un lim-
baj al suprafeþelor mai rafinat, ofe-
rind o promisiune certã cu privire
la experienþa de conducere ce ur-
meazã”, a declarat Martin Smith,
director executiv de design, Ford
of Europe. .

Redesenarea
sofisticatã
a conferit lui Focus
un stil modern

Noul Focus este
primul model Ford
care oferã Perpen-
dicular Parking, o
nouã tehnologie de
parcare hands-free
care ajutã ºoferii sã
parcheze perpendi-
cular cu spatele pa-
ralel cu alte maºini.
Ford introduce de
asemenea în Euro-
pa sistemul Auto-
nomous Emergen-
cy Braking (frâna-
re de urgenþã auto-
nomã). Modelul va
fi de asemenea
echipat în premie-
rã cu tehnologia
Ford MyKey. Noul Focus va
continua sã ofere dotãri inovati-
ve introduse anterior pe care
ºoferii au ajuns sã le aprecieze ºi

sã se bazeze, precum Door Edge
Protector, care asigurã împotri-
va unor avarieri accidentale sco-
þând un element rabatabil care
acoperã muchiile portierei la o
fracþiune de secundã dupã ce
aceasta este deschisã. „Noul Fo-
cus oferã o mulþime de funcþii ºi
tehnologii noi ºi de ultimã gene-
raþie, dar în acelaºi timp aceastã

generaþie a fost rafinatã ºi sim-
plificatã. Redesenarea sofistica-
tã a conferit lui Focus un stil mo-
dern, proaspãt ºi nou atât la in-

terior, cât ºi la exterior, dar esen-
þa lui Focus este sentimentul dis-
tractiv-de-condus pe care îl ai
atunci când eºti în spatele vola-
nului ºi nu am fãcut compromi-
suri în aceastã privinþã, chiar am
îmbunãtãþit-o”, a spus Sherif
Marakby, director linie vehicule,
Ford of Europe.

Funcþionare
mai linã
ºi mai
economic

Diesel sau pe
benzinã, noul Fo-
cus va oferi mo-
toare care vor fur-
niza o combinaþie
atrãgãtoare de
motoare cu o efi-
cienã semnificativ
îmbunãtãþitã ºi
putere surprinzã-
toare, alãturi de
opþiunea cu zero
emisii asiguratã de
Focus Electric,
versiunea noastrã

electricã. „Noul motor pe benzi-
nã EcoBoost de 1,5 litri va bene-
ficia în mod direct de tehnologii-
le introduse de motorul EcoBo-
ost de 1 litru, inclusiv un nou
design al chiulasei cu rãcire îm-
bunãtãþitã ºi o galerie de evacua-
re integratã pentru cele mai bune
posibil performanþe ºi consum,
precum ºi reducerea greutãþii ºi
frecãrii componentelor interne ºi
accesoriilor, asigurând un motor
cu turaþie mai liberã, cu funcþio-
nare mai linã ºi mai economic”,
a declarat Joe Bakaj, vicepreºe-
dinte, Product Development,
Ford of Europe.

Pentru a satisface cererea în creºtere pentru Focus, care este comer-
cializat în mai mult de 140 de þãri, Ford a crescut capacitatea de producþie
la nivel mondial, construind modelul în opt uzine de pe patru continente.
Uzinele din Germania, SUA, Rusia, China, Thailanda, Vietnam, Taiwan ºi
Argentina au o capacitate totalã de producþie de peste 1,5 milioane de
vehicule Focus anual cu o cadenþã de douã unitãþi pe minut. În Europa,
Ford construieºte câte un nou Focus la fiecare 90 de secunde.

Ana Maria Timiº, Ford România:
“Suntem foarte mândri cã motorul EcoBoost de 1,5 litri fabricat la

Craiova va echipa urmãtoarea generatie a celui mai bine vandut model
din lume: Ford Focus. Productia motorului EcoBoost de 1,5 litri a înce-
put in aprilie 2013 la uzina noastra de la Craiova ºi, pânã acum, am
produs peste 90.000 de unitãþi. Motorul EcoBoost de 1,5 litri a fost lan-
sat mai întâi în China anul trecut, echipând noul Ford Mondeo, apoi
Fusion sedan în America de Nord ºi va fi de asemenea disponibil pe
versiunea europeanã a modelului Mondeo în cursul anului 2014. Primele
unitãþi ale motorului EcoBoost de 1,5 litri vor fi expediate de la Craiova la
uzina de asamblare a modelului Focus de la Saarlouis, Germania, în a
doua jumãtate a acestui an.”
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La aceastã ediþie au parti-
cipat 10  studenþi, din toþi anii de
studii, sub coordonarea profeso-
rilor Cercel Sevastian, Daniel Ghi-
þã, Ruxandra Rãducanu, Costel
Niculeanu, Dan Spânu. “Cursuri-
le organizate în afara amfiteatru-
lui, oferã o altã perspectivã a în-
þelegerii situaþiilor practice. Pro-
gramul cursurilor priveºte anali-
za unor cazuri practice din dome-
niul Dreptului Penal, fiind puse în
discuþie teme importante care pri-

Studenþii Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale, specializarea DREPT
din cadrul Universitãþii din Craiova,
au participat la cursurile organizate

de facultate la ªcoala de Iarnã de
Drept Penal. Aceasta s-a desfãºurat
în staþiunea montanã Voineasa - Vâl-
cea, în perioada 17-21 februarie a.c.

vesc viaþa ºi libertatea persoanei”,
spun organizatorii. În ceea ce pri-
veºte selecþia studenþilor, aceasta
a avut în vedere, în principal, cri-
teriul performanþei profesionale,
fiind selectaþi studenþi merituoºi,
printre care ºi cei care au repre-
zentat facultatea la diferite con-
cursuri, precum Hexagonul Facul-
tãþilor de Drept, unde au obþinut
rezultate bune. “Pentru studenþi
participarea la aceste cursuri ofe-
rã o ºansã în plus pentru a-ºi exer-

sa bagajul profesional teoretic.
ªcoala de Iarnã a reprezentat ºi o
ocazie  a depãºi distanþa creatã
între cadrele didactice ºi studenþi
în procesul educativ bazat, în
principal, pe expunerea unor cu-
noºtinþe ºi  de crea o altã cale de
comunicare între cadrele didacti-
ce ºi studenþii care s-au implicat
în acest proiect educaþional co-
ordonat de facultate”, au mai pre-
cizat organizatorii ªcolii de Iarnã
de Drept Penal.

„Tu-þi decizi viitorul!” este parte din pro-
iectul-cadru “De la Comunitãþi la Comunita-
te”, dezvoltat de PR Pãtrat împreuna cu JCI
Craiova ºi finanþat prin programul de res-
ponsabilitate socialã “HEINEKEN Pentru
Comunitãþi”. Potrivit organizatorilor, scopul
evenimentului a fost de a-i determina pe ti-
neri sã conºtientizeze importanþa alegerii unui
domeniu de activitate corect în ceea ce
priveºte viitorul lor profesional. Alin Meche-
nici, consultant ºi trainer specializat pe co-
municarea inter-umanã, le-a vorbit partici-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

La începutul sãptãmânii trecute, elevii de clasa a XII-a din Colegiile
Naþionale „Nicolae Titulescu” ºi „ªtefan Velovan”, au participat la eveni-
mentul „Tu-þi decizi viitorul!”, organizat de cãtre Asociaþia Studenþilor din
Facultatea de Fizicã din Craiova ºi Asociaþia Studenþilor din Facultatea de

Agriculturã ºi Horticulturã ca micro-proiect.

panþilor, din propria experienþã, despre ale-
gerea unei cariere, dar ºi cât de esenþial este
sã îºi construiascã viitorul în funcþie de ap-
titudini ºi pasiuni. De asemenea, Ramona
Sinca, trainer, le-a prezentat rolul pe care îl
are piaþa muncii în ceea ce priveºte viitorul
profesional ºi cât de mult înseamnã sã-ºi
aleagã un domeniul care sã-i pasioneze ºi sã-
i motiveze ca sã reuºeascã în ceea ce ºi-au
propus. Elevii au avut parte ºi de suport
moral dar ºi informaþional din parte studenþi-
lor de la cele mai importante facultãþi din

cadrul Universitãþii din Craiova. Aceºtia le-
au vorbit din proria lor experienþã studen-
þeascã, au comunicat interactiv cu publicul,
le-au oferit informaþii ºi materiale legate de
oportunitãþile pe piaþa muncii, domeniile
cele mai cãutate în 2014, dar ºi sfaturi în
orientarea profesionalã. «Evenimentul
“Tu-þi decizi viitorul!” a fost un real suc-
cess datoritã feedback-ului pozitiv pe care
l-am primit atât din partea elevilor, cât ºi
din partea profesorilor ºi pot spune cã poate
fi considerat un micro-proiect pilot pe care
îl vom reimplementa în anul ºcolar ce va
urma la o scarã mult mai amplã. Elevii au
fost foarte multumiþi de informaþiile pri-
mite ºi au considerat cã pot folosi aceste
informaþii pentru a lua o decizie corectã
care îi va propulsa în cariera pe care o
viseazã. A fost un drum lung pentru echipa
noastrã, dar suntem mulþumiþi cã am putut
pune bazele unui micro-proiect care va ajuta
elevii sa realizeze importanþa alegerii unei
facultãþi sau unei cariere potrivite lor» a de-
clarat Cîþã Alexandru, vicepreºedinte

ASFFC, organizaþie coordonatoare.

Etapa urmãtoare:
dezvoltarea
de micro-proiecte

Dezvoltarea de micro-proiecte a reprezen-
tat cea de-a douã etapã a proiectului „De la
Comunitãþi la Comunitate” prin care ONG-
urile din Craiova sunt sprijinite sã înveþe sã
colaboreze pentru realizarea de proiecte de
impact. “De la Comunitãþi la Comunitate” a
fost unul dintre cele douã proiecte câºtigã-
toare ale programului de responsabilitate
socialã “HEINEKEN pentru Comunitãþi”,
ediþia 2013, dezvoltat de HEINEKEN în par-
teneriat cu Asociaþia CSR Nest în oraºul
Craiova. În urma unui proces de evaluare a
tuturor proiectelor înscrise în programul de
responsabilitate socialã “HEINEKEN pentru
Comunitãþi”, juriul programului a desemnat
cele douã organizaþii nonguvernamentale câº-
tigãtoare în oraºul Craiova care au primit un
grant în valoare de 50.000 RON fiecare.

Profesor de arte plastice în cadrul Liceu-
lui cu Program Sportiv “Petrache Triºcu” din
Craiova, Mihaela Olaru, a absolvit Liceul de
Artã “Marin Sorescu” din Craiova în anul
2002, continuându-ºi apoi studiile la Facul-
tatea de Arte ºi Design, specializarea textile
– tapiserie, la Timiºoara. Potrivit tinerei au-
toare, expoziþia “Epistole Textile” reprezintã
de fapt încheierea tezei de doctorat cu tema
“Valenþe Sacre în Artele Textile”. “Expoziþia
«Epistole Textile» reprezintã un finalul tezei
mele de doctorat, practic, încheierea demer-
sului artistic. Tema tezei de doctorat se nu-
meºte «Valenþe Sacre în Artele Textile», ast-
fel cã, în lucrãrile mele m-am folosit de sim-
boluri sacre, precum: crucea, peºtele, porum-

“Epistole Textile”, expoziþie de colaje textile ºi tapiserie
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a gãzduit vineri, 21 fe-

bruarie a.c. vernisajul expoziþiei “Epistole Textile” în cadrul
cãruia au fost prezentate colaje textile ºi tapiserie (Fragment
de catehizare, Lumina, Scara, Bucurie duhovniceascã, Cãde-

re, Laudã de searã, Împreunã slujire, Chemarea, Serafim,
Evlavie, Metanoia, Univers liturgic, Caseta cu simboluri), rea-
lizate de Mihaela Olaru, doctorand în cadrul Facultãþii de Arte
ºi Design din Timiºoara.

belul care reprezintã Duhul Sfânt, triunghiul,
care înseamnã Trinitate, serafim, îngeri. În
total am realizat 12 lucrãri, majoritatea cola-
je, dar ºi o tapiserie «Lumina» la care am
lucrat cel mai mult. Ceea ce prezint astãzi
înseamnã munca mea pe parcursul unui an,
sunt lucrãri realizate exact aºa cum am sim-
þit, mi-am expus viziunea”, a spus Mihaela
Olaru.

“Înseamnã foarte mult talent ºi dãruire”
În opinia criticului de artã Magda Buce-

Raduþ, lucrãrile prezentate în cadrul expozi-
þiei “Epistole Textile” “înseamnã foarte mult
talent ºi dãruire”: “Expoziþia prezentatã as-
tãzi (n.r. – Vineri 21 februarie a.c.) are un

nume fascinant – «Epistole Textile». Este o
expoziþie specialã pentru cã reprezintã lucra-
rea de doctorat – «Valenþe Sacre în Artele
Textile» ºi m-a impresionat încã de când am
luat prima datã contact cu lucrãrile realizate
de tânãra artistã Mihaela Olaru, cãreia i-am
fost profesor la Liceul de Artã Marin Sores-
cu. Aceastã expoziþie înseamnã foarte mult
talent ºi dãruire”.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Expoziţie a absolvenţilor cursului
de Tehnică şi artă fotografică

Asoc iaţia Fotoclubul
„Mihai Dan-Călinesc u”
va organiza mâine, 26 fe-
bruarie,  ora 19.00,  la
Galeriile de Artă ale Cer-
cului Militar Craiova, ver-
nisajul expoziţiei absol-
venţilor cursului de Teh-
nică şi artă fotografică
– promoţia a 30-a. Sunt
prezentate pe simeze 156
de lucrări,  abordând,
după c um a prec izat

preşedintele fotoclubului, prof. Mircea Anghel – A.FIAP, o varietate
de teme: portret, natură statică, fotoreportaj, iarna, copilărie ş.a.
Autori sunt Andreea Boldeanu, Diana Elena Ciucă, Cristian Dincă,
Cosmin Nicuşor Dinuică, Laurenţiu Constantin Graur, Teodora
Adriana Hagiu, Cornelia Ilie, Ionuţ, Liviu Jianu, Monica Eliza Mo-
torga, Diana Lăcrămioara Murărescu, Janina Piţurcă, Cătălina Ele-
na Salahoru, Alina Mihaela Toboş şi Mihai Cosmin Ţenea. Asociaţia
Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” anunţă şi începerea înscrierilor
pentru următorul curs de Tehnică şi artă fotografică, din luna mar-
tie. Acesta se va desfăşura la sediul Cercului Militar, lunea şi mier-
curea, de la ora 19.00. Cei interesaţi por solicita informaţii la numă-
rul de telefon 0723.189.746 – col. (r.) Mircea Anghel.

„Permanenţe existenţialiste” –
pictură la „Vollard”

La Galeria de Artă „Vollard” a Casei
de Cultură „Traian Demetrescu” are loc
astăzi, ora 17.00, vernisajul expoziţiei
de pictură „Permanenţe existenţialis-
te” a artistei plastice Georgeta Diana
Vlădianu. Născută la 17 decembrie
1974, în municipiul Slatina (judeţul Olt),
autoarea a frecventat, în perioada 2006-
2009, cursurile Şcolii Populare de Artă
„Cornetti” din Craiova – secţia pictură,
apoi din 2009 până în 2012 – pe cele ale
Secţiei de grafică. În prezent este stu-
dentă în anul al II-lea la Facultatea de
Agricultură şi Horticultură, secţia pei-
sagistică. Şi-a mai prezentat creaţiile în
cadrul unor expoziţii de grup de icoane
(2007, Cercul Militar Craiova; 2013,
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”)
şi de pictură (2008, Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”).

Copiii confecţionează
mărţişoare la Ludotecă

Dat fiind faptul că
primăvara se apropie
cu paş i repezi,  bi-
bliotecarele Sec ţiei
pentru Copii şi Tine-
ret a Bibliotecii Jude-
ţene „Alexandru şi
Aristia Aman” au ales
ca temă, în perioada
24-27 februarie,  în
c adrul proiec tului
„Cărticica pentru
prichindei şi copii
mai măricei”, Măr-
ţişorul, sim bol al
primăverii. Copiii au
la dispoziţie toate
materialele necesare
confecţionării mărţi-
şoarelor şi vor afla,

cu acest prilej, povestea acestora. Dau dovada talentului, a imagi-
naţiei şi a creativităţii copii de la următoarele grădiniţe şi şcoli (cla-
sele I – a IV-a): Grădiniţele „Phoenix”, „Ethos”, „Traian Demetres-
cu”, „Nicolae Romanescu” şi grădiniţa Liceului de Transporturi Auto,
Şcolile Gimnaziale „Sf. Dumitru”, „Nicolae Romanescu”, „Mihai
Viteazul”, „Alexandru Macedonski” şi Şcoala Gimnazială Coşoveni,
Colegiile Naţional „Carol I” şi „Fraţii Buzeşti”.

Recitalul, prezentat în cadrul sta-
giunii de muzică de cameră şi pri-
mul din seria „Sonate romantice”,
va oferi spre audiţie Sonata nr. 1 în
Sol major, op. 78, de Johannes
Brahms, şi Sonata nr. 2 în Re mi-
nor, op. 121, „Marea Sonată”, de
Robert Schumann. Programul con-
certul din 7 martie, susţinut în com-
pania orchestrei de cameră a Filar-
monicii „Oltenia”, cuprinde Trei so-
nate da chiesa de Wolfgang Ama-
deus Mozart, Concertul în Fa ma-
jor pentru vioară, pian şi orchestră
de coarde de Joseph Haydn şi două
creaţii de Antonio Vivaldi: Concer-
tul în Mi minor pentru vioară, or-
chestră de coarde şi basso continuo,
op. 11, nr. 2, RV 277, „Il Favori-
to”, şi Concertul în La major pen-
tru orchestră de coarde şi basso con-
tinuo, RV 158. Pentru ambele eve-
nimente muzicale, biletele s-au pus

Revin din Amsterdam şi Boston
pe scena de concert din oraşul natal!

După ce, în martie 2013, a prezentat la Filarmonica „Oltenia” primele
trei lucrări de gen din creaţia lui Ludwig van Beethoven, Cvartetul „Con-
sonanţe” al Filarmonici „Mihail Jora” din Bacău revine în faţa publicului
craiovean pentru a continua Integrala cvartetelor de coarde. O va face
mâine-seară, de la ora 19.00, într-un concert în cadrul stagiunii de mu-
zică de cameră, cu Cvartetul în Fa major, op. 18, nr. 1, Cvartetul în Sol
major, op. 18, nr. 2, şi Cvartetul nr. 16 în Fa major, op. 135.

Cvartetul „Consonanţe” este format din Ştefan Epuran (vioara I) –
născut la  Craiova, în 1980, absolvent al Academiei de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca (promoţia 2003), la clasa de vioară a repu-
tatului muzician Ştefan Ruha; Alexandru Timilie (vioara a II-a) – năs-
cut în anul 1985, absolvent, în 2008, al cursurilor Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi (clasa de vioară a prof. Anton Diaconu), ur-
mate de un master în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ; Iulian
Bolog (violă) – născut în Bacău, în 1982, absolvent de cursuri universi-
tare şi masterat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (clasa prof.
Marius Suărăşan); Alexandra Elefterescu (violoncel) – născută la Ba-
cău, în 1987, absolventă a Universităţii de Arte „George Enescu” din
Iaşi, la clasa de violoncel a prof. univ. dr. Dan Prelipcean.

Din ansamblul creaţiei beethoveniene cvartetele ră-
mân şi în zilele noastre domeniul cel mai puţin cunos-
cut, rar abordat. Genurile care au conferit lui Beethoven
o imensă popularitate, asigurându-i gloria, au fost, se
ştie, simfoniile şi concertele. «Cvartetele sunt opusuri
de o încărcătură emoţională şi o capacitate expresivă
rar întâlnite; interpretarea lor nu este la îndemâna orică-
rei formaţii, iar în ceea ce priveşte receptorul, ascultă-
torul, din partea acestuia se impune un efort de concen-
trare şi interiorizare, de analiză chiar, pentru a înţelege la
un nivel superior „preaplinul” muzicii beethoveniene»,
subliniază reprezentanţii Filarmonicii „Oltenia”. Preţul
unui bilet pentru concert este 10 lei, cu reducere la ju-
mătate pentru elevi, studenţi, pensionari.

Integrala cvartetelor de coarde
beethoveniene continuă

Ambii s-au născut la Craiova şi, cu foarte mulţi ani în urmă, au
studiat împreună la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.
Paşii li s-au reîntâlnit apoi la faimoasa Academie de Muzică „Ye-
hudi Menuhin” din Elveţia, unde unul a fost ales de reputatul
muzician să fie pianist, iar celălalt este profesor de vioară. În prag
de Mărţişor vor reveni acasă, pe scena Filarmonicii „Oltenia”, pen-
tru a oferi craiovenilor două evenimente muzicale. Este vorba de-
spre pianista Lorena Ţecu şi violonistul Liviu Prunaru, care pe 5
martie vor susţine un recital cu sonate romantice, iar pe 7 martie
– un concert alături de orchestra de cameră a instituţiei.

deja în vânzare la Agenţia Filarmo-
nicii: costă 15 lei pentru recital şi
20 de lei pentru concert.

Câştigător a numeroase compe-
tiţii muzicale de mare valoare, Li-
viu Prunaru şi-a construit o boga-
tă carieră internaţională: apariţii so-
listice alături de orchestre renumite
ca Royal Philharmonic Orchestra,
London Symphony Orchestra, Or-
chestre National Belgique, Orches-
tra Filarmonică din Atena, Orches-
tra Mayo din Buenos Aires, Orches-
tra de cameră din Indianapolis. Fie
ca solist concertist, fie în recitaluri,

cântă frecvent în toate marile oraşe
ale lumii şi este invitat în cadrul unor
festivaluri prestigioase. Paralel cu
activitatea artistică, este implicat
activ în domeniul pedagogic, fiind
un valoros profesor de vioară al
Academiei „Menuhin” din Gstaad
(Elveţia). Pe lângă faptul că este
concertmaestru al reputatei Or-
chestre Regale Concertgebouw din
Amsterdam (Olanda), este şi solist
concertist al Filarmonicii „Oltenia”
şi, totodată, Cetăţean de Onoare al
Craiovei.

Pianista Lorena Ţecu a absol-
vit Conservatorul din Bucureşti,
unde şi-a luat licenţa şi masterul în
Studii Aprofundate de Pian, com-
pletându-şi pregătirea de speciali-
tate la Universitatea din Bos ton,
unde a avut-o profesor pe Shiela
Kibbe. Este laureata Concursuri-
lor Internaţionale „Citta di Catan-
zaro” şi „Citta di Marsala”, Italia.
Din septembrie 2009, este pianist
oficial în cadrul Concursului In-
ternaţional de Vioară „George Enes-
cu”, organizat în Bucureşti. În pre-
zent, Lorena Ţecu este pianist la
Conservatorul „New England” şi
la Universitatea de Arte Frumoase
din Boston.
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Ucraina are nevoie de 35 miliarde dolari în
acest an ºi în cel care vine, afirmã ministrul
Finanþelor ad interim, Juri Kolobov, care pro-
pune „partenerilor occidentali” organizarea unei
mari conferinþe internaþionale a donatorilor, cu
UE, SUA, FMI ºi alte organizaþii financiare. Încã
de duminicã, preºedintele interimar Oleksandr
Turcinov atenþionase cã þara sa se aflã într-un
blocaj de plãþi. Pe acest motiv, preºedintele Vik-
tor Ianukovici renunþase la un Acord de aso-
ciere cu UE, în noiembrie anul trecut, la Vil-
nius, în schimbul „ajutorului” marelui frate rus,
care promisese 15 miliarde dolari investiþii – în
mai multe tranºe – ºi o reducere cu 1/3 a pre-
þului gazelor furnizate, fãrã vreo altã condiþie
economicã. Rusia a vãrsat doar 3 miliarde do-
lari, la sfârºitul lunii decembrie, ºi a blocat tranºa
a doua, de 2 miliarde dolari. Neputându-ºi ono-
ra angajamentele, Ucraina ar putea ajunge în
situaþia Greciei. Deja, agenþia de rating Stan-
dard & Poor’s a degradat, vineri, nota la „CCC”.
Cum a putut o þarã cu 45 milioane locuitori,
situatã geografic între UE ºi Rusia, sã ajungã
într-o asemenea situaþie, este o întrebare. Pe
hârtie, economia sa avea ºansa unei reuºite. Un

Ucraina, pe marginea falimentuluiUcraina, pe marginea falimentuluiUcraina, pe marginea falimentuluiUcraina, pe marginea falimentuluiUcraina, pe marginea falimentului
sector agricol solid, graþie fertilitãþii terenuri-
lor, o industrie puternicã, moºtenitã din vre-
mea apartenenþei la ex-URSS, resurse naturale
de invidiat (fier, uraniu etc), mânã de lucru ief-
tinã. La sfârºitul anilor 2000, Ucraina cunos-
cuse un boom economic, pe seama expansiu-
nii economiei mondiale ºi a creºterii preþurilor
la materiile prime. A urmat o perioadã de deze-
chilibru, odatã cu declanºarea crizei economi-
ce ºi financiare, în 2008. Dependenþa de gazul
rusesc, singurul furnizor, a încurcat lucrurile.
Dar Ucraina înregistreazã o corupþie care o pla-
seazã pe locul 144 din 176 de þãri anul trecut.
Potrivit agenþiei de rating Standard & Poor’s,
guvernul, banca centralã ºi compania publicã
de gaz Naftogas trebuie sã facã faþã unui efort
de 13 miliarde dolari, în timp ce rezervele au
scãzut lunã de lunã. Pentru Rusia, Ucraina este
extrem de importantã ºi se spune cã Lenin ar fi
afirmat într-o împrejurare „dacã pierdem Ucrai-
na, ne-am pierdut capul”. Ratând, alãturi de
Georgia, admiterea în NATO, în aprilie 2008,
la summitul de la Bucureºti, Ucraina a fost prinsã
însã într-un „parteneriat oriental”, alãturi de
Polonia ºi Suedia, spre iritarea Rusiei. Situaþia
rãmâne confuzã, deºi „Maidanul” a preluat
modelul pieþei Tahrir. Iulia Timoºenko nu este
nici Havel, nici Walesa. Pentru Rusia, pierderea
lui Viktor Ianukovici n-are importanþã, însã pier-
derea Ucrainei ar fi o problemã. Este ºi motivul
pentru care presa de la Moscova bombardeazã
„fasciºtii” ucraineni de peste trei luni. Într-un
interviu din 23 februarie a.c., acordat magazi-
nului „Profil”, ministrul austriac al Afacerilor
Externe, Sebastian Kurz, a confirmat cã sãptã-
mâna trecutã mai multe avioane private venind
din Ucraina au aterizat la Viena, sugerând ºi

motivul: depunerea de capital ucrainean. El a avut
grijã sã adauge cã acest fenomen se referã ºi la
alte þãri europene. Bãnuiþi sunt foarte mulþi apro-
piaþi ai fostului preºedinte Viktor Ianukovici. In-
clusiv fostul premier ucrainean Mykola Azarov
a fãcut o deplasare în capitala Austriei, unde îºi
are reºedinþa fiul sãu. La 21 ianuarie a.c., antena
ucraineanã a ONG PEPWatch a adresat o scri-
soare autoritãþii austriece de supraveghere a pie-
þelor financiare, FMA, cerând o anchetã asupra
operaþiunilor de spãlare a banilor în favoarea lui
Ianukovici ºi apropiaþilor sãi. Încã din 2012,
opoziþia ºi organizaþii civile ucrainene au scris
Parchetului din Viena ºi Europol, organizaþiilor
de poliþie din Haga, despre bogãtaºii ucraineni
implicaþi în politicã: Andrei Kljujev, pânã recent
preºedintele Consiliului naþional de securitate,
fratele acestuia Serghei, deputat din partea Par-
tidului Regiunilor, condus de Ianukovici. Intere-
santã ºi aceastã chestiune, dupã cum este ºi alã-
turarea lui Viktor Ianukovici altor înalþi demni-
tari, de la stânga la dreapta, înlãturaþi în ultimii
ani: tunisianul Ben Ali, omologul sãu yemenit Ali
Abdullah Saleh, egipteanul Hosni Mubarak ºi li-
bianul Muammar Gaddafi. Lângã aceºtia, ivori-
anul Laurent Gbagbo, care a refuzat sã cedeze
puterea rivalului sãu, actualul lider Alassane
Ouattara, aruncând þara într-o crizã care a fãcut
3.000 de morþi.

Dacã Uniunea Europeanã, Polonia, Franþa,
Germania ºi SUA au recunoscut decizia parlamen-
tului ucrainean de a-l destitui pe Ianukovici, Dmitri
Medvedev considerã „o aberaþie” a vedea ca legi-
tim ceea ce este rezultatul unei revolte. Declaraþia
lui Medvedev este prima reacþie publicã a unui
lider rus, ºi e vorba de primul-ministru, referitoa-
re la sosirea la putere a opoziþiei.

Ministrul interimar de interne al Ucrainei, Ar-
sen Avakov, a declarat ieri cã nu se cunoaºte
locul exact în care s-ar putea afla fostul preºe-
dinte Viktor Ianukovici, care a fost dat în urmã-
rire, împreunã cu alþi oficiali ai regimului sãu,
pentru „ucidere în masã” împotriva civililor. La
21 februarie, a precizat el, Ianukovici împreunã
cu ºeful administraþiei prezidenþiale, Andrei Kliu-
ev, „au plecat la bordul unor elicoptere spre Har-
kov, unde intenþionau sã participe la un congres
al deputaþilor din Partidul Regiunilor”. În noap-
tea de 21 spre 22 februarie, fostul preºedinte a
înnoptat la o reºedinþã de stat din Harkov, dar a
refuzat sã participe la Congres. El a înregistrat
un mesaj video, dupã care a zburat cu un elico-
pter spre Doneþk, a indicat Avakov. „În data de
22 februarie, seara târziu, o coloanã de automo-
bile, fãrã maºinile de însoþire ale poliþiei rutiere, a
pornit spre Crimeea, unde a ajuns duminicã, 23
februarie”, a indicat ministrul interimar de Inter-
ne. Duminicã, Ianukovici a plecat în grabã spre
aeroportul Belbek, dar nu a mai ajuns acolo,
oprindu-se la o reºedinþã privatã în zona Balakla-
va, un oraº situat la câþiva kilometri sud de Se-
vastopol. ªi-a adunat toate gãrzile ºi le-a întrebat
care dintre ele îl vor „însoþi mai departe” ºi „cine
rãmâne pe loc”. O parte dintre angajaþii Direcþiei
de pazã ºi-au exprimat dorinþa de a rãmâne. Luân-
du-ºi rãmas bun, Ianukovici a refuzat oficial pro-
tecþia de stat, spune ministrul Avakov. Din acel

Mandat de arestare pe numele lui Ianukovici,
pentru „ucidere în masã”

Un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Viktor Ianukovici, destituit din
funcþia de preºedinte al Ucrainei sâmbãtã, pentru „uciderea în masã” a civililor, a
anunþat ieri ministrul interimar de Interne, Arsen Avakov, într-un mesaj postat pe
Facebook. „O anchetã penalã a fost deschisã, pentru uciderea în masã a civililor, îm-
potriva lui Ianukovici ºi mai multor funcþionari. Un mandat de arestare a fost emis pe
numele lor”, a subliniat ministrul. Între timp însã, nimeni nu ºtie unde s-ar afla
fostul preºedinte. Nici Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) nu are vreo informa-
þie cu privire la locul unde s-ar putea ascunde acesta, infirmând informaþia cã ar fi
fost arestat ieri dimineaþã în Crimeea, dupã cum informeazã agenþia de presã Ukrin-
form, citatã de Ria Novosti. SBU a negat, de asemenea, zvonurile cã Ianukovici s-ar
pregãti sã fugã din þarã, pe cale maritimã, în Balaklava, lângã oraºul Sevastopol.

moment nu se mai ºtie nimic despre Ianukovici.

UE va semna un acord de asociere cu
Ucraina numai dupã alegeri

Semnarea unui Acord de asociere cu UE de
cãtre Ucraina a fost legatã, ieri, de cãtre Comi-
sia Europeanã de formarea unui guvern în urma
alegerilor anticipate de la 25 mai, executivul co-
munitar reamintind cã orice ajutor financiar este
condiþionat de reforme economice. „Acordul
comercial ºi de investiþii pe care l-am propus
este încã pe masã”, a declarat Olivier Bailly, pur-
tãtor de cuvânt al CE, în cadrul briefingului de
presã cotidian. El a exclus semnarea unui astfel
de acord înainte de formarea unui nou guvern
ales în Ucraina. „Trebuie mai întâi sã lãsãm sã
treacã perioada de tranziþie” politicã începutã
sâmbãtã în Ucraina, urmând ca semnarea unui
astfel de acord sã fie discutatã dupã 25 mai,
„odatã ce noul guvern va fi format”, a adãugat
el. Bailly a subliniat cã Bruxellesul nu pune sub
semnul îndoielii legitimitatea actualului guvern,
dar cã un guvern ales este garantul „unor alegeri
pe deplin suverane”.

„Este o aberaþie sã consideri legitim ceea ce
a rezultat dintr-o revoltã”

Rusia va majora taxele vamale pentru impor-
turile de produse din Ucraina în cazul în care
Kievul decide apropierea þãrii de Uniunea Euro-

peanã, a avertizat ministrul rus al Economiei,
Aleksei Uliukaev. „Noi transmitem Ucrainei ur-
mãtorul lucru: bineînþeles cã aveþi dreptul sã vã
alegeþi drumul”, a declarat Uliukaev într-un arti-
col de opinie publicat în cotidianul „Handelsblatt”,
„dar, în cazul apropierii de UE, vom fi nevoiþi sã
majorãm taxele vamale la importuri”, a avertizat
oficialul rus, justificând o astfel de mãsurã prin
faptul cã Ucraina ar deveni o cale de aducere în
Rusia a produselor fabricate în state membre
UE. Ministrul a denunþat efectele negative ale
crizei din Ucraina asupra economiei Rusiei: „Nu-
meroase fonduri de investiþii îºi retrag banii din
Ucraina, iar multe ºi din Rusia”. La rândul sãu,
premierul rus Dmitri Medvedev a declarat cã þara
sa are îndoieli serioase cu privire la legitimitatea
noii puteri de la Kiev, iar recunoaºterea ei de cã-
tre unele state este „o aberaþie”, potrivit agenþii-
lor internaþionale de presã. „Nu avem cu cine
discuta acolo. Legitimitatea unei întregi serii de
organe de putere din Ucraina suscitã îndoieli se-
rioase. Unii dintre partenerii noºtri strãini sunt
de altã pãrere. Nu ºtiu ce Constituþie au citit, dar
este o aberaþie sã consideri legitim ceea ce a re-
zultat dintr-o revoltã”, a adãugat el într-o decla-
raþie acordatã presei ruse la Soci. „Dacã vom
considerã cã cei care se plimbã pe strãzile din
Kiev cu mãºti negre ºi cu Kalaºnikovuri repre-
zintã guvernul, atunci va fi greu de lucrat cu un
asemenea guvern”, a insistat Medvedev.

COMENTAR IU

Egipt: Guvernul
sprijinit de armatã
a demisionat

Guvernul egiptean instalat de ar-
matã a anunþat, ieri, cã ºi-a prezen-
tat demisia preºedintelui interimar
Adly Mansour, cu câteva sãptãmâni
înainte de organizarea alegerilor pre-
zidenþiale, relateazã agenþiile inter-
naþionale de presã. „Guvernul a de-
cis, date fiind circumstanþele actuale
din þarã (...), sã îºi prezinte demisia
preºedintelui republicii Adly Man-
sour”, se precizeazã într-un comu-
nicat oficial fãcut public ieri, la ca-
pãtul unei „reuniuni de urgenþã” a
Executivului. Acest anunþ are loc în
condiþiile în care un scrutin prezi-
denþial ar urma sã fie convocat pânã
la jumãtatea lunii aprilie. ªeful ar-
matei, feldmareºalul Abdel Fattah al-
Sisi, ministru al Apãrãrii ºi vicepre-
mier, nu ºi-a ascuns intenþia de a
candida, dar, pentru a fi eligibil, el
trebuie sã demisioneze din guvern
ºi sã se retragã sau sã se pensione-
ze din armatã. Cu puþinã vreme îna-
inte de publicarea comunicatului,
premierul Hazem El Beblawi, numit
dupã destituirea preºedintelui isla-
mist Mohamed Morsi de cãtre ar-
matã, a anunþat aceastã demisie într-
o conferinþã de presã transmisã în
direct de televiziunea de stat. „Gu-
vernul ºi-a asumat în ultimele ºase
sau ºapte luni responsabilitatea ºi
datoria”, a subliniat Beblawi. ªi „nu
a scutit nici un efort pentru a scoa-
te Egiptul din faza proastã prin care
trecea”, a remarcat el, lãudând mai
ales activitatea poliþiei ºi armatei.
„Nu este momentul pentru interese
personale, naþiunea este mai presus
de toþi”, a continuat el, exprimân-
du-ºi mulþumirea faþã de organiza-
rea unui referendum constituþional
la jumãtatea lunii ianuarie, ce a mar-
cat, împreunã cu adoptarea legii
fundamentale, prima etapã a „tran-
ziþiei democratice” promisã de ar-
matã la începutul lui iulie.
Seulul a propus
Phenianului un
ajutor de urgenþã
pentru combaterea
unei epidemii de
febrã aftoasã

Coreea de Sud a propus, ieri,
Coreei de Nord, material medical
pentru combaterea unei epidemii de
febrã aftoasã, într-un gest care re-
prezintã un semn de relaxare în re-
laþiile dintre Seul ºi Phenian. Core-
ea de Nord a anunþat în urmã cu
câteva zile cã a identificat un focar
la o fermã de porci de la Phenian.
Epizootia s-a extins la alte cartiere
din capitalã ºi din apropierea Phe-
nianului. Autoritãþile nord-coreene
au fost nevoite sã sacrifice mii de
animale, potrivit agenþiei oficiale de
presã KCNA. Coreea de Nord este
îngrijoratã în legãturã cu riscul rãs-
pândirii epidemiei, în absenþa vac-
cinurilor, a echipamentelor de dia-
gnostic ºi a produselor dezinfectan-
te. „Am propus azi (luni) sã discu-
tãm despre trimiterea urgentã a vac-
cinurilor ºi medicamentelor în Co-
reea de Nord”, a declarat un repre-
zentant al Ministerului sud-coreean
pentru Unificare. El a adãugat cã
Phenianul nu a rãspunsese pânã ieri
dupã-amiazã ofertei autoritãþilor de
la Seul.
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Anunþul tãu!
 ANAF – Direcþia Generalã Regionala a Fi-
nanþelor Publice Craiova - Administraþia
Judeteanã a Finanþelor Publice Dolj, or-
ganizeazã în data de 11.03.2014, ora 10 la
sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu prevede-
rile art.159, alin. 3, lit. d, din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de
Procedurã Fiscalã, republicatã, vânzarea
prin licitaþie a bunului imobil ”Imobil Bai-
leºti compus din teren intravilan în su-
prafac de 52141,3 mp si construcciile C1,
C2, C3, C4, C5, C6 si C7, situat în judecul
Dolj, localitatea Baileºti, strada Calea Cra-
iovei nr. 39, înscris în Carte funciar  nr.
982 a localitcii Baileºti, nr. cadastral 761
prec de pornire al licitaciei 5.573.445 lei
(exclusiv TVA*) aparþinând SC CELULE
ELECTRICE SA, CUI 2333273, strada Ca-
lea Craiovei nr. 39, localitatea Baileºti,
judetul Dolj. Preþurile nu includ TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înstiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Pentru par-
ticiparea la licitaþie ofertanþii trebuie sã
depunã, cu cel putin o zi înainte de data
licitaþiei, urmãtoarele documente: ofertã
de cumpãrare, dovada plaþii taxei de par-
ticipare; împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant (procurã special le-
galizatã); pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie dupa certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comerþului; pentru per-
soanele fizice române, copie dupa actul
de identitate; dovada emisã de creditorii
bugetari ca nu au obligaþii bugetare
restante. Oferta de cumpãrare se va pre-
zenta în scris organului de executare, în-
sotitã de dovada plaþii sumei reprezen-
tand 10% din preþul de pornire a licitaþiei
pânã in ziua de 10.03.2014. Taxa de parti-
cipare se va achita în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI 4830007.
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa Administraþiei Judeþene a Finanþelor
Publice Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, Serviciul Executare Silitã, la camera 406,
tel.: 0251/402277.
S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
anunþã intenþia sã achiziþioneze o remor-
cã auto de aproximativ 3 tone. Cei intere-
saþi care deþin oferte în acest sens, sunt
rugaþi sã solicite la sediul societãþii mai
multe detalii-caiet de sarcini.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VANZAREA PENTRU
BUNURI IMOBILE Anul 2014 luna 02 ziua
20. În temeiul art. 162 alin1 din O.G. 92/
2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, se face cunoscut cã în ziua
de 6.03.2014 orele 11.00  în localitatea FI-
LIAªI, la sediul Serviciului Fiscal Orase-
nesc Filiaºi, str. Racoþeanu, nr. 160, se vor
vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bu-
nuri imobile, proprietate a debitorului S.C
LIGHT FOR LIFE SRL,  cod fiscal 27769066
cu domiciliul fiscal în localitatea CRAIO-
VA, str. ION TUCULESCU, nr. 4, jud. Dolj: -
teren extravilan – categoria de folosinta
padure – in suprafata de 1150000 mp si-
tuata in Tarlaua 88, parcela 101/5, loc. Me-
linesti, jud. Dolj. Preþul de pornire al licita-
þiei este de 862500 lei exclusiv TVA. Cota
de taxa pe valoare adaugatã pentru vân-
zarea bunurilor imobile este stabilita in
conformitate cu prevederile Titlului VI din
Legea 571/22003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare. Cre-
ditori: Administratia Judeteana Finantelor
Publice Dolj- Serviciul Fiscal Orasenesc
Filiasi Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta, Serviciul Fiscal Orasenesc
Filiasi înainte de data stabilitã pentru vân-
zare, mentionata mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea proprietatii imo-
biliare sã se prezinte la termenul de vân-
zare, la locul fixat in acest scop si sa de-
puna, cu cel mult o zi inaite de data licita-
tiei urmatoarele documente: dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii ga-
rantiei sub forma scrisorii de garantie ban-
cara. Taxa de participare reprezenta 10%
din preþul de pornire al licitaþiei si se pla-
teste in lei, in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, deschis la Tre-
zoreria Filiasi, împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã,
copie dupã certificatul unic de înregistra-
re eliberat de Oficiul Registrului Comerþu-
lui; pentru persoanele juridice straine ,ac-
tul de inmatriculare tradus in limba roma-
na; pentru persoanele fizice straine, copie
dupa pasaport;pentru persoanele fizice
române, copie dupã actul de identitate;
dovada emisã de creditorii bugetari cã nu
au obligaþii bugetare restante fata de aces-
tea (Consiliul Local si Administratia Finan-
ciara) urmand sa se prezinte la data stabi-
lita pentru vanzare si la locul fixat in acest
scop. Împotriva prezentului înscris cel in-

teresat poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicarea sau lua-
rea la cunoºtiinþã în conformitate cu pre-
vederile art. 172-173 din O.G. 92/ 2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã, republi-
catã, cu modificarile si completarile ulte-
rioare. Licitatia incepe de la cel mai mare
pret din ofertele de cumparare scrise,da-
ca acesta este superior pretului de porni-
re la licitatie, iar in caz contrar va incepe
de la acest din urma pret. Adjudecarea se
face in favoarea participantului care a ofe-
rit cel mai mare pret, dar nu mai putin de-
cat pretul de pornire. Taxa de participare
nu se restuie ofertantilor care nu s-au pre-
zentat la licitatie, celui care a refuzat in-
cheierea procesului-verbal de adjudecare,
precum si adjudecatarului care nu a platit
pretul. Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit.
d) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, când urmea-
zã sã se ia mãsuri de executare silitã nu
este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare vã puteþi
adresa Serviciul Fiscal Orasenesc Filiasi,
str. Racoþeanu, nr. 160, Serviciul Colecta-
re-Executare Silitã Persoane Fizice ºi Juri-
dice, la camera nr. 2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 24.02.2014
S.C. ECOLOGIC COMPANY SRL cu sediul
în municipiul Craiova, str. Nanterre, nr. 60,
judeþul Dolj, solicitã de la Agenþia pentru
Protecþia Mediului, obþinerea autorizaþiei
de mediu pentru obiectivul (activitatea)
3832 - recuperarea materialelor reciclabile
sortate amplasat în municipiul Craiova, str.
Pelendava nr. 39. Persoanele fizice sau ju-
ridice interesate pot depune eventualele
contestaþii sau sugestii la sediul APM Dolj,
str. Unirii, nr. 23. Telefon: 0251/ 546.696.
 Incepand cu data de 26.02.2014 S.C. Pieþe
ºi Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Cra-
iova, str. Calea Bucureºti nr. 51, demarea-
zã o nouã sesiune de depunere a cererilor
în vederea închirierii de teren în Târgul
Municipal Craiova pentru desfãºurarea di-
feritelor tipuri de activitãþi comerciale. Ce-
rerile se depun pânã la data de 4.03.2014,
ora15:00. Menþionãm criteriile de atribuire
a terenurilor: ordinea primirii cererilor, iar
în cazul în care existã mai multe oferte pen-
tru aceeaºi activitate comercialã, atribui-
rea se face pe principiul- cel mai mare preþ
oferit prin negociere directã.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere. În
maxim 120 zile în-
cepe recuperarea
banilor. Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Recuperez materie
românã. Telefon:
0770/661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând gar-
sonierã în Bucureºti,
b-dul Timiºoara, sec-
tor 6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon. 0770/174.116.

Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0758/347.623.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere de-
comandate etaj 1 sau
2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
COMUNA Leu, vând
casã, dependinþe,
demisol plus etaj, te-
ren 4000 mp, maga-
zie, pãtul, fântânã,
zonã bunã, lângã pri-
mãrie. 80.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0735/936.285.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte, 1500
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.

Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical – avo-
caturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia
Islaz cu teren 320
m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
VÂND parcele 500
mp situatec în Co-
muna Iºalniþa, str.
Primãverii, posibilitãþi
apã, gaze, curent.
Preþ negociabil. Te-
lefon. 0762/846.301.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.



cuvântul libertãþii / 13luni, 24 februarie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând purcea vietna-
mezã gestantã în 3
luni. Preþ bun. Ciupi-
tu ªtefan - comuna
Rast - Dolj.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600
lei negociabil. Tele-
fon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ con-
venabil. Telefon:
0744/545.771.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil ºi 2
locuri nefãcute. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, maºinã cu
pedale pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.

LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 25 februarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grundig
micã defecþiune 50
lei, cuptor cu micro-
unde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.

Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse scu-
le, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi
dar funcþional. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment decomandat
Sãrari, renovat,
apã potabilã con-
torizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane.
Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/477.662.

Inchiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon. 0351/
437.906.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºi-
nã în bloc N 2 - Nico-
lae Titulescu colþ Grã-
dina Botanicã. Tele-
fon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti – Vi-
tan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã seriozi-
tate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.

Închiriez teren
pentru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul
pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
Pierdut Contract
apartament de
vânzare – cumpã-
rare pe numele
MOISE NICOLAE
ºi MOISE CRINA.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Prof. Dr. Sabetay
Corneliu, anunþã
cu durere înceta-
rea din viaþã a dr.
NICU BOTEZATU
(Bîrlad) redactor-
ºef al publicaþiei
medicale “ Pagini
medicale Bîrlãde-
ne”. Chirurg de ex-
cepþie ºi publicist
timp de o viaþã în-
treagã, apropiat
ºcolii medicale cra-
iovene, s-a impus
ca un promotor al
ideilor moderne în
medicinã ºi un apã-
rãtor al valorilor
medicale al ºcolii
româneºti. Moar-
tea sa neaºteptatã,
lasã un gol impor-
tant în lumea medi-
calã din România,
în lumea publicaþii-
lor medicale al tu-
turor celor care l-
au apreciat ºi iubit.
Dumneuzeu sã-l
odihneascã între
cei mai buni. Nu-l
vom uita niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BUNDESLIGA – ETAPA A 22-A
Vineri: Schalke – Mainz 0-0.
Sâmbãtã: M’gladbach – Hoffenheim

2-2 (Herrmann 4, Jantschke 18 / Fir-
mino 56, Salihovici 82 pen.), Stuttgart
– Hertha 1-2 (Boka 45 / Kobiashvili 5,
Wagner 87; Alexandru Maxim a fost
integralist la gazde), Nurnberg – Braun-
schweig 2-1 (Kiyotake 46, Pekhart 47 /
Kumbela 34), Freiburg – Augsburg 2-4

(Schmid 17, Mehmedi 73 / Werner 7,
Verhaegh 78, Halil Altintop 84, Hahn
90+4), Hamburg – Dortmund 3-0 (Ji-
racek 42, Lasogga 58, Calhanoglu
90+1), Wolfsburg – Leverkusen 3-1

(Dost 13, L. Gustavo 58, R. Rodriguez
72 / Sam 45).
Duminicã: Frankfurt – Werder 0-0,

Hannover – Bayern 0-4 (Muller 25, 59,
Thiago 34, Mandzukici 66).
1. Bayern 62 10. Hoffenheim 26
2. Leverkusen 43 11. Hannover 24
3. Dortmund 42 12. Nurnberg 23
4. Schalke 41 13. Frankfurt 22
5. Wolfsburg 39 14. Werder 22
6. M’gladbach 35 15. Stuttgart 19
7. Hertha 34 16. Hamburg 19
8. Augsburg 34 17. Freiburg 18
9. Mainz 34 18. Braunschw. 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 25-A
Vineri: Valladolid – Levante 1-1 (Javi

Guerra 52 / Victor 25).
Sâmbãtã: Real M. – Elche 3-0 (Illar-

ramendi 34, Bale 72, Isco 81; La oas-
peþi, Cristian Sãpunaru nu a fost con-
vocat), Celta – Getafe 1-1 (Rafinha 59 /
Lafita 20; La oaspeþi, Ciprian Marica
a jucat în ultimul sfert de orã), Socie-
dad – Barcelona 3-1 (A. Song 32 aut.,
Griezmann 54, Zurutuza 59 / Messi 36),
Almeria – Malaga 0-0.
Duminicã: Rayo – Sevilla 0-1 (Coke

57; La gazde, Rãzvan Raþ a jucat pânã
în minutul 67), Betis – Bilbao 0-2 (Mu-
niain 34 pen., Guillermo 81), Valencia
– Granada 2-1 (Alcacer 64, Vezo 90+1
/ Piti 47), Osasuna – Atl. Madrid 3-0

(Cejudo 6, Armenteros 21, R. Torres 42).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Es-

panyol – Villarreal..
1. Real M. 63 11. Celta 30
2. Barcelona 60 12. Osasuna 29
3. Atl. Madrid 60 13. Granada 27
4. Bilbao 47 14. Elche 26
5. Sociedad 43 15. Getafe 26
6. Villarreal* 40 16. Almeria 26
7. Sevilla 35 17. Malaga 25
8. Valencia 35 18. Valladolid 22
9. Levante 33 19. Rayo 20
10. Espanyol* 32 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 26-A
Vineri: Monaco – Reims 3-2 (Germain

8, Toulalan 63, Kurzawa 90+5 / Onian-
gue 53, 71).
Sâmbãtã: Marseille – Lorient 1-0 (Gig-

nac 82), Bastia – St. Etienne 0-2 (Bran-
dao 33, Harek 90 aut.), Bordeaux –
Evian TG 2-1 (Faubert 52, Saivet 82 /
Berigaud 73), Guingamp – Nice 1-0

(Yatabare 90+3), Montpellier – Ajac-
cio 2-0 (Mounier 55, Cabella 90+4),
Valenciennes – Sochaux 2-2 (Waris 51
pen., 86 / Corchia 54, Marange 89).
Duminicã: Toulouse – Paris SG 2-4

(Ben Yedder 44, 72 / Ibrahimovici 32
pen., 68, 89, Lavezzi 56), Nantes –
Rennes 0-3 (Ntep 16, Konradsen 63,
Toivonen 90; Bãnel Nicoliþã a lipsit din
lotul formaþiei gazdã), Lille – Lyon 0-0.
În aceastã searã, de la ora 19:30, se va dis-

puta restanþa dintre Bordeaux ºi Lorient.
1. Paris SG 61 11. Montpellier 32
2. Monaco 56 12. Lorient* 32
3. Lille 46 13. Rennes 31
4. St. Etienne 45 14. Nantes 31
5. Marseille 43 15. Nice 31
6. Lyon 41 16. Guingamp 29
7. Reims 39 17. Evian TG 24
8. Bordeaux* 37 18. Valencien. 22
9. Bastia 36 19. Sochaux 19
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 27-A
Sâmbãtã: Chelsea – Everton 1-0 (Ter-

ry 90+3), Arsenal – Sunderland 4-1

(Giroud 5, 31, Rosicky 42, Koscielny
57 / Giaccherini 81), Cardiff – Hull 0-

4 (Huddlestone 18, Jelavici 38, 57, Li-
vermore 67), Man. City – Stoke 1-0 (Y.
Toure 70), West Brom – Fulham 1-1

(Vydra 86 / Dejagah 28), West Ham –
Southampton 3-1 (Jarvis 20, Cole 23,
Nolan 71 / Yoshida 8), Crystal P. –
Man. United 0-2 (Van Persie 62 pen.,
Rooney 68).
Duminicã: Liverpool – Swansea 4-3

(Sturridge 3, 36, Henderson 20, 74 /
Shelvey 23, Boni 26, 47 pen.), Newcast-
le – Aston V. 1-0 (Remy 90+2), Nor-
wich – Tottenham 1-0 (Snodgrass 47;
Accidentat, la oaspeþi, Vlad Chiricheº
a lipsit din lot).
1. Chelsea 60 11. Hull 30
2. Arsenal 59 12. Swansea 28
3. Man. City* 57 13. Aston V. 28
4. Liverpool 56 14. Norwich 28
5. Tottenham 50 15. Stoke 27
6. Man. Utd 45 16. Crystal P.* 26
7. Everton* 45 17. West B. 25
8. Newcastle 40 18. Sunderl.* 24
9. Southampton 39 19. Cardiff 22
10. West Ham 31 20. Fulham 21

SERIE A – ETAPA A 25-A
Sâmbãtã: Bologna – Roma 0-1 (Nain-

ggolan 37; La oaspeþi, Bogdan Lobonþ
a fost rezervã).
Duminicã: Livorno – Verona 2-3 (Pau-

linho 72, Greco 73 / Jankovici 33, Ro-
mulo  43, Toni 45+1), Udinese – Atalan-
ta 1-1 (Di Natale 71 pen. / Brivio 24; La
oaspeþi, Constantin Nica nu s-a aflat în
lot), Inter – Cagliari 1-1 (Rolando 52 /
Pinilla 40 pen.), Chievo – Catania 2-0

(Thereau 37 pen., Rigoni 68; La gazde,
Adrian Stoian a jucat din minutul 54),
Sampdoria – Milan 0-2 (Taarabt 12,
Rami 58), Juventus – Torino 1-0 (Tevez
30), Lazio – Sassuolo 3-2 (ª. Radu 36,
Klose 73, P. Cannavaro 83 pen. / Floc-
cari 72, Floro Flores 79; La gazde, ªte-
fan Radu a fost integralist).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Par-

ma – Fiorentina, Napoli – Genoa.
1. Juventus 66 11. Genoa* 31
2. Roma* 57 12. Udinese 28
3. Napoli* 50 13. Sampdoria 28
4. Fiorentina* 44 14. Atalanta 28
5. Inter 40 15. Cagliari 25
6. Verona 39 16. Chievo 21
7. Parma** 36 17. Bologna 21
8. Torino 36 18. Livorno 20
9. Milan 35 19. Catania 19
10. Lazio 35 20. Sassuolo 17
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ –
PRIMA MANªÃ

Astãzi: Zenit St. Petersburg – Dortmund
(19:00), Olympiakos Pireu – Man. United (21:45).
Mâine: Galatasaray – Chelsea, Schalke –

Real Madrid (ambele 21:45).
Partidele Man. City – Barcelona 0-2, Lever-

kusen – Paris SG 0-4, Milan – Atl. Madrid 0-1 ºi
Arsenal – Bayern Munchen 0-2 s-au disputat
sãptãmâna trecutã.

Retururile sunt programate în 11/12 ºi 18/19
martie.

Simona Halep a înregistrat
un salt de douã poziþii, de pe
locul 9 pe 7, cu 4.435 de
puncte, egalând cea mai bunã
clasare a unei jucãtoare de tenis
din România, performanþã
înregistratã de Irina Spîrlea în
1997, conform ierarhiei WTA,
care a fost publicatã ieri. Deºi a
abandonat sãptãmâna trecutã în
primul tur la Dubai, a fost
posibil dupã ce Petra Kvitova ºi
Jelena Jankovici nu ºi-au putut
apãra punctele cucerite în
2013, cedând, în aceeaºi
ordine, 345, respectiv 155 de
puncte. Constãnþeanca nu a
avut de apãrat nici un punct la
întrecerea din capitala Emirate-

A egalat cea mai bunã clasare a unei jucãtoare din România

lor Arabe Unite, pãstrându-ºi
intactã zestrea din urmã cu o
sãptãmânã.

Primele zece locuri în ierarhia
de simplu sunt ocupate
de urmãtoarele jucãtoare:
1. Serena Williams (SUA) –

12.660p, 2. Na Li (China –
6.795p, 3. Agnieszka Radwan-
ska (Polonia) – 5.705, 4.
Victoria Azarenka (Belarus) –
5.681p, 5. Maria ªarapova
(Rusia) – 5.206p, 6. Angelique
Kerber (Germania) – 4.490p, 7.
Simona Halep – 4.435p, 8.
Jelena Jankovici (Serbia) –
4.380p, 9. Petra Kvitova
(Cehia) – 4.365p, 10. Sara

Errani (Italia) – 4.195p.
Celelalte românce (doar top

200) sunt plaste dupã cum
urmeazã: Sorana Cîrstea,
eliminatã în sferturile de finalã
la Dubai, – menþinere pe locul
27, cu 1.980p, Monica Nicules-
cu – menþinere pe locul 53, cu
1.115p, Alexandra Cadanþu – în
regres douã poziþii, de pe e
locul 60, pe 62, cu 898p, Irina-
Camelia Begu, calificatã sãptã-
mâna trecutã în sferturile de
finalã ale turneului de la Rio de
Janeiro, – salt de 22 de poziþii,
de pe 145 pe 123, cu 508
puncte,  iar Alexandra Dulghe-
ru,  în progres cu un loc, de pe
142 pe 141, cu 446p.

Weekend excelent pentru ªtefan
Radu! Fundaºul român în vârstã de 27
de ani a deschis scorul în partida de du-
minicã dintre Lazio ºi Sassuolo, din eta-
pa a 25-a din Serie A. Formaþia capitoli-
nã a câºtigat cu 3-2, dupã un meci de
mare luptã, în care ex-dinamovistul a
contribuit decisiv ºi la golul victoriei!

Digi Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Zenit St.

Petersburg – Dortmund, Olympiakos Pireu – Man. United.
Digi Sport 2

18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: “U” Jolidon Cluj
– CSM Ploieºti / 20:30 – BASCHET (M) – EuroChallenge:
Gaz Metan Mediaº – Tartu Rock.

Digi Sport 3
20:00 – HOCHEI: Liga MOL.

Dolce Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Zenit St.

Petersburg – Dortmund, Olympiakos Pireu – Man. United.
Dolce Sport 2

17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai: ziua a 2-a.
TVR 2

19:00 – FOTBAL – Liga Campionilor: Zenit St. Peters-
burg – Dortmund.

Eurosport
12:30 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor: ziua a 2-a /

17:00 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA / 19:00 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã de la Falun, în Su-
edia / 21:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor: ziua a 2-a.

Eurosport 2
17:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor: ziua a 2-a /

19:00 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã: Concurs pe
naþiuni.

Golazo pentru ªtefan Radu
Penalizat în minutul 26 pentru o al-

tercaþie cu un adversar, Radu (foto, alã-
turi de tehnicianul Edoardo Reja) a în-
scris 10 minute mai târziu, cu un ºut
excepþional din afara careului, care s-a
oprit direct în vinclul porþii lui Pegolo.

În minutul 72, fostul “lazial” Floc-
cari a adus egalarea pentru “lanterna”
din Italia, dar Klose ºi-a readus echipa
în avantaj dupã doar 60 de secunde!
N-a rãmas 2-1 pentru multã vreme. Gol-
gheterul Floro Flores a egalat din nou
ºi se pãrea cã punctele vor fi împãrþite.

Dar în minutul 83, la scorul de 2-2,
ªtefan Radu a trimis o centrare de pe
partea stângã, mingea a pãrut cã a de-
pãºit un grup de jucãtori aflaþi în careu

ºi a intrat în poartã, la colþul lung. Iniþial
golul i-a fost atribuit lui Candreva, apoi
lui Radu ºi, în cele din urmã, s-a constat
cã ultimul care a atins balonul a fost fun-
daºul oaspeþilor Paolo Cannavaro.

A fost primul gol al lui ªtefan Radu -
dupã 363 de zile. “Am marcat puþine
goluri în carierã ºi e uºor de spus cã

acesta e cel mai frumos”, a declarat la
final ªtefan Radu, care i-a dedicat reuºi-
ta colegului sãu de camerã, portarul Mar-
chetti.

ªi Bogdan Stancu a marcat!
Chiar o “dublã”

Trecând la campionatul Turciei, Bog-
dan Stancu, cel mai în formã jucãtor ro-
mân, alãturi de Raul Rusescu (Braga), a
reuºit sã marcheze, tot duminicã, ambe-
le goluri ale formaþiei sale, Genclerbir-
ligi, în remiza 2-2 de pe teren propriu cu
Konyaspor. “Tricolorul”, ajuns pe locul
4 în clasamentul realizatorilor cu 11 go-
luri, la 3 lungimi de primul loc, a înscris
în minutele 46 ºi 67, ultima oarã din pe-
nalty. Oaspeþii avuseserã un avantaj de
douã goluri la pauzã, dupã  punctele sem-
nate de Hleb (41) ºi Thorvaldsson
(45+1).

La finele a 22 de etape, Gencler ocu-
pã locul 13 (din 18), cu 25 de puncte,
cu patru mai multe decât primul loc re-
trogradabil.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      PSteaua 19 13 6 0 42-12 45
Astra 20 14 3 3 48-19 45
Petrolul 20 11 8 1 30-12 41
Pandurii 20 11 4 6 41-24 34
Dinamo 20 9 5 6 29-18 32
FC Vaslui 20 8 6 6 21-15 30
CFR Cluj 20 7 8 5 26-21 29
Gaz Metan 19 7 6 6 23-21 27
Ceahlăul 19 7 6 6 19-18 27
Chiajna 19 7 4 8 22-24 25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24 22
Năvodari 20 6 4 10 19-38 22
Oţelul 20 6 3 11 22-35 21
Viitorul 20 5 6 9 15-32 21
Botoşani 20 5 5 10 17-32 20
FC Braşov 20 3 8 9 19-27 17
„U” Cluj 19 4 4 11 16-34 16
Corona 20 2 4 14 14-34 10

6

5

4

LIGA I

Etapa a XX-a
Săgeata – FC Botoşani 1-0
A marcat: Guerra 30.
Astra – Corona 3-0
Au marcat: Papp 42, De Amorim 82, Măţel 90.
Oţelul – Pandurii 1-0
A marcat: Marquinhos 50.
Dinamo – Viitorul 1-2
Au marcat: Ţucudean 7 / Cioinac – aut. 80, Larie 89.
CFR Cluj – FC Vaslui 0-0
FC Braşov – Petrolul 1-1
Au marcat: Madeira 70 – autogol / Cr. Ionescu 90 –pen.
Meciurile Ceahlăul – „U” Cluj, Concordia – Steaua şi Gaz Metan –

ACS Poli s-au jucat aseară.

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Proaspăt campion naţional în
sală la 3000 de metri,  Marius
Buşcă, atletul legitimat la CSM
Craiova, a stabilit un record per-
sonal de 8,24,88 min la concur-
sul din cadrul Balcaniadei de la
Istanbul, dar nu a reuşit să se
claseze pe podium. Buşcă a so-
sit la o secundă şi jumătate dis-
tanţă de sârbul clasat pe ultima
treaptă a podiumului, care a ob-
ţinut medalia de bronz. Ritmul
cursei a fost unul destul de ridi-
cat, fiind impus de un kenian na-
turalizat de turci. „A fost un con-
curs foarte frumos, foarte reuşit, m-am mobilizat încă
din prima zi, în timpul cursei am urmărit să fac ce ştiu,
să mă duc pe timpul şi posibilăţile mele, pentru că era
greu să menţii acelaşi ritm cu primii doi clasaţi. Până la
urmă sunt mulţumit că mi-am făcut record personal,
am ieşit pe doi cu echipa României, am contribuit şi eu
cu 12 puncte. A fost o cursă reuşită în ceea ce mă
priveşte”, a declarat Marius Buşcă. Altfel, sportivii ro-
mâni au câştigat, sâmbătă, patru medalii de aur, trei de
argint şi două de bronz, la Campionatele Balcanice in-
door de atletism de la Istanbul. Medaliile de aur au fost
obţinute de Bianca Răzor (400 metri - 54,17), Mihaela
Nunu (800 metri - 2:04,16), Cristina Sandu (triplusalt -

România s -a strecurat în c ea
mai facilă grupă la tragerea la
sorţi a preliminariilor pentru Eu-
ro 2016. Bucuros că nu a pic at
din nou în grupă cu Olanda, Vic-
tor Piţurcă aşteaptă cu nerăbda-
re startul campaniei de calific a-
re. Selecţionerul crede c ă Gre-
cia a fos t adversarul perfect din
prima urnă. După ce s-a confrun-
tat de şapte ori în ultimii nouă ani
cu Olanda,  Piţurcă este mulţumit
că a evitat o nouă întâlnire cu se-
lecţionata pregătită de Louis van
Gaal. „Fiţi s iguri că îmi doresc
mult mai mult Grecia decât Spa-
nia, decât Germania, decât Ita-
lia, decât Olanda. Mă uitam aşa,
mă gândeam parcă văd c ă o să
cădem în ultima grupă, cu Olan-
da, bine c ă am sc ăpat de coşma-
rul ăs ta”, a dec larat Victor Piţur-
că, la revenirea în ţară. Startul
campaniei poate fi hotarător în
privinţa calific ării - crede Piţur-
că, tr ic olorii jucând împozriva
c elor  mai redutabili adversari
chiar anul ac esta. As tfel, în pri-

Voleibaliştii craioveni
au urcat pe locul secund

Considerat pe hârtie cel mai dificil meci din acest sezon al echipei
de volei SCM Universitatea Craiova, cel de la Constanţa, contra cam-
pioanei Tomis, a fost doar un sparring, fiindcă gazdele au folosit
echipa de tineret, întrucât titularii plecaseră deja în Franţa, pentru
meciul din semifinalele CEV Cup. Astfel, băieţii lui Dan Pascu s-au
impus fără probleme, scor 3-1, pe seturi: 25-16, 25-23, 23-25, 25-
14. În urma acestui succes şi a eşecului neaşteptat al Zalăului pe
teren propriu, cu Explorări Baia Mare, vicecampionii au urcat pe
locul secund, pe care au încheiat anul trecut atât sezonul regulat, cât
şi play-off-ul. Craiova are două puncte în plus faţă de Zalău şi poate
încheia pe locul secund, care i-ar asigura „odihna” în prima etapă
din play-off, dacă învinge Explorări Baia Mare în ultima etapă. Până
atunci, băieţii lui Pascu susţin mâîne, de la ora 17, prima manşă din
Cupa României, în deplasare, cu Dinamo Bucureşti. „Obiectivul este
să jucăm play-off-ul, aşa că ne dorim să trecem de Dinamo, mai ales
că este un derby de tradiţie” a spus Dan Pascu.

Bilete gratis online
la derby-ul CSU - ASA

Sâmbătă, 1 martie, de la ora 17 (în direct la TVR 1), CS Univer-
sitatea Craiova va disputa derby-ul seriei a doua a ligii secunde, îm-
potriva grupării ASA Târgu Mureş. Partida se va disputa pe stadionul
„Ion Oblemenco“, iar conducerea CS Universitatea Craiova a decis
să continue promoţia din prima parte a sezonului. Astfel, cine co-
mandă bilete online, accesând link-ul de pe site-ul oficial, csuc.ro,
are intrarea gratuită. Tichetul de acces va sosi acasă, fără costuri.
Promoţia este valabilă pentru biletele de la tribuna a doua şi Peluza
Nord. Biletele online se pot comanda până miercuri, ora 12.  

Altfel, după Memorialul „Ion Oblemenco”, elevii lui Ovidiu Stân-
gă avut liber duminică, iar de ieri după-amiază şi-au reluat de ieri
antrenamentele în vederea meciului cu ASA Târgu Mureş. Astăzi,
alb-albaştrii au programate două şedinte de pregătiret, la 9.30 şi la
15, iar miercuri, joi şi vineri un singur antrenament, de la ora 9.30 în
primele două zile, şi de la 15 în ziua premergătoare partidei cu ASA
Târgu Mureş.

Echipa lui Mititelu s-a refugiat la Severin

Piţurcă, bucuros că a scăpat
de „coşmarul Olanda”

România începe
grupa de
calificare la Euro
la Atena şi o
încheie în Feroe

Programul României în preliminariile Euro 2016

7 septembrie – Grecia - România (ora 21.45)
11 octombrie – România - Ungaria, (ora 19)
14 octombrie – Finlanda – România (ora 21.45)
14 noiembrie – România - Irlanda de Nord (ora 21.45)
29 martie 2015 – România - Insulele Feroe (ora 19)
13 iunie 2015 – Irlanda de Nord – România (ora 21.45)
4 septembrie 2015 – Ungaria – România (ora 21.45)
7 septembrie 2015 – România - Grecia (ora 21.45)
8 octombrie 2015 – România – Finlanda (ora 21.45)
11 octombrie 2015 – Insulele Feroe – România (ora 19)

mele trei meciuri, România joa-
că în deplasare cu Grec ia,  acasă
cu Ungaria şi pe terenul Finlandei.
„Cred că e extrem de important
cum înc epem, câte puncte vom

acumula în această toamnă. Vor fi
meciuri extrem de dificile, întâl-
nim cei mai buni, cei mai valoroşi
adversari şi nu va fi simplu”, a mai
spus selecţionerul României.

După ce a petrecut week-end-ul trecut în cantona-
ment la Calafat, finalizat în forţă cu un amical în care
a surclasat SC Poiana Mare, scor 11-0, echipa lui
Adrian Mititelu continuă peregrinările pe malul Dună-
rii, însă de ieri locaţia aleasă este Severinul, acolo unde
se pregăteşte pe terenul „Schela-Ştrand” pentru me-
ciul de sâmbătă cu FC Olt, de la Slatina. Altfel, după
ce îşi anunţase demisia din solidaritate cu antrenorul
expulzat, Nicolo Napoli, dar şi pentru că „nu mă mai
regăsesc în această cauză”, Marcel Iancu a revenit
după câteva zile în funcţia de preşedinte al clubului lui

Adrian Mititelu. „Voi rămîne necondiţionat să susţin
cauza Universităţii Craiova până la capăt, mai ales că
fac parte din planul de reorganizare al clubului ce ur-
mează să fie aprobat de justiţie” dixit la reîntoarcere
Marcel Iancu. Şeful său anticipase revenirea preşe-
dintelui într-o declaraţie dată gsp.ro. „Eu cred că în
două zile se întoarce la club. Iancu în particular mi-a
aprobat decizia de a-l da afară pe Napoli. Probabil vrea
să arate solidaritate cu Napoli cîteva zile, însă eu, luni,
îl aştept la serviciu” spunea Mititelu imediat după ce
fusese „părăsit” de Iancu.

Balcaniada de atletism indoor de la Istanbul

Marius Buşcă, record personal la 3000 de metri
13,27 m) şi Anca Heltne (greu-
tate - 18,02 m). Atletul Andrei
Gag a încheiat întrecerile cu
record personal, el clasându-
se pe locul doi la aruncarea
greutăţii, cu 20,17 m. Tot cu
argint a fost recompensată şi
Alina Rotaru, la lungime, cu
6,45 metri. Locul secund a mai
fost ocupat de Ancuţa Bobo-
cel, la 1500 m (4:18,24). Me-
daliile de bronz au fost câşti-
gate de către Ioan Zăizan, la
1500 metri (3:44,16) şi de Cris-
tina Casandra,  la 3000 m

(9:19,11). În clasamentul pe echipe, România a devan-
sat Turcia, în timp ce la masculin, ordinea a fost inver-
să, gazdele terminând pe prima poziţie.

Ioan Piţigoi, campion naţional la 60 de metri
La campionatele naţionale în sală de juniori I, des-

făşurate sâmbătă şi duminică în capitală, Ioan Piţigoi
a fost cel mai rapid în cursa de 60 de metri plat, cu un
timp de 6,98 secunde. Sportivul legitimat la CSM
Craiova şi-a devansat urmărutorul cu cinci sutimi. Al
doilea sportiv al CSM Craiova care a intrat în cursă
week-end-ul trecut, Lozan Radu, a încheiat proba de
400 de m pe locul 24, cu un timp de 54.20 secunde.


